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V Praze dne 24. 11. 2020 
 
 
Odpověď na váš dopis ze dne 23. 11. 2020, č. j.: MZDR 51189/2020-2/OVZ 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
  děkujeme vám za odpověď na naše dopisy ze dne 27. 10. a 12. 11. 2020. Rád bych vás 
ovšem upozornil na onen princip diskriminace, který vláda sice usnesením č. 1201 
v rámci celého maloobchodu (co do počtu osob na ploše) srovnala, ale je třeba 
podotknout, že diskriminace v neprospěch farmářských trhů trvala více, než 3 týdny. 
Přes 3 týdny musely farmářské trhy regulovat počet svých zákazníků tak, že jeden 
zákazník musel mít kolem sebe volný prostor odpovídající 20m2. Později vláda 
rozhodla, že podobné podmínky budou mít i maloobchodní prodejny, ovšem byly na tom 
zase výhodněji, než FT. Jejích zákazník mohl zabírat pouze 15m2. Teprve po našich 
písemných protestech a protestech našich partnerů jste podmínky srovnali.  
 
  Stále ovšem trvá další diskriminační postup ve prospěch maloobchodu, zejména 
řetězců a neprospěch FT v povoleném sortimentu. Zatímco supermarket může prodávat 
téměř veškeré zboží, na FT se mohou v současné době prodávat jen v usnesení č. 1201 
vyjmenované potraviny a ne např. vánoční zboží (věnce, věnečky, svíčky přírodniny, 
dárkové zboží apod.), které vyrábí stovky živnostníků a právě předvánoční období, tedy 
Advent, je jejich klíčovým prodejním obdobím.  
 
  Vezměte prosím konečně na vědomí smysl a nezastupitelnou existenci FT, tak jako je 
tomu v civilizovaných zemích nejen na západ od našich hranic, ale ve všech rozumných a 
vyspělých kulturách. Respektujte jejich platné místo v zásobování potravin pro 
obyvatele a přistupujte k nim minimálně rovnocenně, jako přistupujete k maloobchodu.   
 
  Dovoluji si zároveň podotknout, že ve Vídni a Berlíně FT žádná omezení počtu osob na 
prodejní ploše nemají, protože tamní úřady, na rozdíl od těch našich, vyzdvihují jako 
bezpečnější nákup potravin na vzduchu na rozdíl od nákupu ve vnitřních prostorách, což 
dokládají i vaši kolegové, za všechny z Ústavu hematologie a krevní transfúze anebo ze 
Státního zdravotního ústavu. Posudky máme v písemné podobě.    
 
Žádáme tedy vás tedy o zrušení restrikce omezující sortiment vyjmenovaný 
v mimořádném opatření č. 1201.  
 
S pozdravem 
 
Jiří Sedláček, předseda (Praha) 
Tomáš Popp, místopředseda (Plzeň) 
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