Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Stanovisko Asociace farmářských tržišť České republiky k usnesení vlády ČR č. 78
ze dne 28. 1. 2021
Vážený pane ministře zdravotnictví, vážená vládo ČR!
Včera, tedy 28. 1. 2021 jste vydali usnesení č. 78, ve kterém opět zakazujete provoz
farmářských trhů. Dovolte nám, abychom se k uvedenému usnesení vyjádřili:
Pokud tímto usnesením chcete dosáhnout, cituji: „…snížit mobilitu a setkávání lidí…“, tak
bychom vám rádi znovu připomněli, že pohyb (nakupování) na vzduchu je dle
odborných posudků (SZÚ i ÚHKT z roku 2020) bezpečnější a pokud zůstávají otevřeny
provozovny maloobchodu, pak je to pro provozovatele FT diskriminační.
Žádáme vás tedy znovu zdvořile a důrazně zároveň, abyste znovu zvážili, zda je
skutečně nezbytné zcela uzavřít FT a vystavit je tak zcela flagrantní diskriminaci.
Chceme zároveň zdůraznit, že farmářské trhy „nestojí“ mimo sezonu a pojem sezona se
nevymezuje v nějakém omezeném časovém pásmu roku, ale produkce faremních
surovin a potravin probíhá i v těchto současných měsících. Probíhá dojení krav a tím i
následnému zpracování mléka (mléčné výrobky), poráží se dobytek, dochází tak ke
zpracování masa a výrobě uzenin, u drůbeže běžně probíhá snůška, pekaři pečou a
cukráři vyrábějí. Ovocnáři i zelináři díky moderním technologiím mohou bezpečně
expedovat uskladněné ovoce (jádroviny, resp. kořenovou zeleninu, brambory, cibuli,
česnek apod.).
Odstraňte prosím diskriminaci českých farem, protože české farmy a drobní zemědělci,
nikoliv velké agrární celky, jsou skutečnou solí této země, jak jsme již psali. 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)
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V Praze a v Plzni, 29. 1. 2021
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