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Úřad vlády České republiky 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 
 
Nové stanovisko Asociace farmářských tržišť České republiky k novým vládním 
nařízením, které vážně omezují činnost a existenci farmářských trhů v ČR – II. 
výzva 
 
Vážený pane ministře zdravotnictví, vážená vládo ČR! 
 
  27. října t. r. jsme vám odeslali dopis, který byl reakcí na usnesení vlády č. 1103 ze dne 
26. 10. 2020, bod II/6, který mimo jiné pro provoz farmářských trhů stanovuje 
podmínku o omezení návštěvníků farmářských trhů tak, aby se „v jeden čas na ploše 
farmářského tržiště nevyskytovalo více než 20 osob na 400 m2“ a že to musí 
provozovatel zajistit. V dopise (z 27. 10. 2020) jsme také uváděli, jak je téměř nemožné 
tuto šikanózní podmínku splnit, zejména u těch větších farmářských trhů a také u těch, 
které se konají na veřejných prostranstvích, kudy procházejí i lidé, kteří se neúčastní 
nákupu na FT. Zdůrazňujeme šikanózní a diskriminační, protože pro obchodní řetězce 
ani kamenné prodejny žádná omezení stanovena nejsou.  
 
  Žádáme vás tedy podruhé, zdvořile a důrazně zároveň, abyste odstranili tuto výše 
popsanou podmínku, pro kterou velké trhy zbytečně „stojí“, protože naplnění této 
podmínky, především pak jejího smyslu, je nemožné.  
 
Náš opakovaný apel odůvodňujeme následovně:  
  
- díky uvedené podmínce jsou paralyzovány ty farmy a ti živnostníci, kteří byli 
angažováni na větších trzích  
- obchodní řetězce ani kamenné obchody nejsou žádnou podmínkou nijak omezeny a to i 
přesto, že jde v jejich případě o prodej ve vnitřcích prostorách, kde je na rozdíl od těch 
venkovních, tedy na FT, dynamika šíření viru snadnější 
-  reprodukční číslo kleslo na hodnotu 0,8, o níž hovořil váš předchůdce, prof. Prymula, 
že pokud bude této hranice dosaženo, začne vláda podmínky uvolňovat 
- poslední dny i klesá počet nakažených virem SARS-CoV-2 a např. v Praze je ze všech 
okresů výskyt tohoto onemocnění nejnižší (zdroj: MZCR.CZ) 
 
Postavte se prosím konečně a jednoznačně za domácí produkci českých farem, protože 
české farmy a drobní zemědělci, nikoliv velké agrární celky, jsou skutečnou solí této 
země.  Rodinným farmám a sedlákům na půdě této země skutečně záleží.  
 
Věříme, že vás náš dopis osloví a že mu v krátké době vyhovíte! 
 
 
S pozdravem 
 
Jiří Sedláček, předseda (Praha) 
Tomáš Popp, místopředseda (Plzeň) 
 

V Praze a v Plzni, 12. 11. 2020 


