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Otevřený dopis Asociace farmářských tržišť České republiky vládě České 
republiky jako výzva k odstranění diskriminace v kategorii sekce maloobchodu – 
prodeje potravin 
 
 
Vážená vládo ČR! 
 
  Jako zájmové sdružení právnických osob (AFT ČR) si odpovědně uvědomujeme, v jak 
složité situaci se Česká republika nachází v boji s koronavirem SARS-Cov-2 a zejména 
s jeho mutacemi. Rádi bychom zdůraznili, že farmářské trhy, které jsou terčem 
diskriminačního jednání, prodávají téměř výhradně potraviny, a řadí se tak (zcela 
logicky) do sekce maloobchodu. Ačkoliv je maloobchod v oblasti prodeje potravin 
z vládních restrikcí vyjmut, nepochybně proto, že jde o biologickou potřebu 
obyvatelstva, a ačkoliv jsou prodejny potravin (obchodní řetězce, večerky apod.) po 
celou dobu pandemie otevřeny, vláda svými usneseními střídavě a od 14. 2. 2021 
(usnesení vlády č. 126 t. r.) zcela farmářské trhy „zavírá“, tedy zakazuje.  
 
  „Nechápeme, proč může český spotřebitel nakupovat potraviny v obchodních řetězcích, 
prodejnách potravin, večerkách apod. a (venku na vzduchu) na farmářském trhu potraviny 
kupovat nesmí!? Mohli bychom znát odborný důvod vašeho rozhodnutí?“ 
 
V předchozích dopisech vám adresovaným jsme opakovaně upozorňovali na skutečnost, 
že dochází k diskriminaci, pokud ve stejné kategorii některé provozovny povolujete 
a jiné zakazujete.  
 
K tomu se v usnesení principiálně vyjadřuje také ústavní soud (Nález Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021), který mimo jiné říká: „Zákaz nepřiměřeně a 
iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat podle čl. 26 Listiny 
základních práv a svobod. Zejména namítá nerovný přístup k podnikatelům dle 
prodávaného druhu zboží.“ Nebo také „…zda je dostatečně ospravedlnitelné a přiměřené i 
odlišné zacházení s jednotlivými skupinami podnikatelů, které napadené opatření zavádí. 
Konkrétně zda pro toto odlišné zacházení existují dostatečně silné důvody, a to i v tom 
ohledu, zda nebylo možno sledovaného cíle dosáhnout za použití méně invazivních 
prostředků zasahujících základní práva dotčených subjektů.“  
 
Dále si dovolujeme znovu citovat Ústavní soud: „Je však zároveň nutné zdůraznit, že 
regulace práv a povinností jednotlivců, potažmo rozhodování o tom, které skupině 
obyvatel zůstanou práva zachována a která naopak ponese břemena spojená s jejich 
omezením, nesmí být v moderním ústavním státě pouze projevem politické vůle.“ 
 
A také: „Každé krizové opatření je politickým rozhodnutím, které musí být založeno na 
odborných podkladech, nicméně odpovědnost za ně nese vláda, nikoliv její odborní poradci. 
Vláda proto musí zvažovat nejen konkrétní odborné podklady, kterými disponuje, nýbrž 
musí zohledňovat celkový kontext a dopady svých opatření i do dalších oblastí 
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společenského života, a to v krátkodobém i dlouhodobém hledisku. Právě proto je nezbytné, 
aby byla schopna každé takové rozhodnutí racionálně odůvodnit a aby důvody těchto 
opatření byly navenek seznatelné.“  
 
Provoz na farmářském trhu především proto, že se odehrává venku, na vzduchu, 
poskytuje bezpečnější prostředí vzhledem k většímu prostoru (prokázáno mimo 
jiné odbornými posudky). Je třeba také zdůraznit, že během provozu dodržujeme přísně 
všechna platná ustanovení a jsme rovněž připraveni vybavit prodejce respirátory FFP-2, 
tak jak to předepisuje současné vládní nařízení.   
 
Dotazovali jsme se také u sousedů – magistrátů měst Berlína a Vídně, kde k diskriminaci 
nedochází a farmářské trhy (a jiné trhy s potravinami) zůstávají navzdory přísným 
vládním opatřením otevřeny, protože jde právě o prodej potravin, jako je tomu i u jiných 
provozoven, a prodávajících totéž.  
 
Z odpovědi magistrátu města Vídně vyjímáme: „Vážený pane Sedláčku, v těchto 
náročných dobách vídeňské trhy významně přispívají k zásobování Vídeňanů čerstvým 
ovocem a zeleninou, ale i jinými potravinami, a proto jsou jako obvykle otevřeny. Všech 17 
trhů s potravinami, včetně farmářských a týdenních trhů, jsou v prodeji potravin 
považovány za důležité zejména pro místní dodavatele v době krize. V tuto chvíli jsou 
všechny provozy na trzích otevřeny do 19:00, stravování je omezeno pouze na vyzvednutí 
nebo doručení jídla. Farmářské trhy se nadále konají. Všechna tato opatření vycházejí z 
aktuálně platného nařízení o ochranných opatřeních COVID-19.“ 
 
  Obrátili jsme se také na některé senátory a zvažujeme ve spolupráci s nimi podání 
ústavní stížnosti ve věci odstranění této flagrantní diskriminace.  
 
  Vzhledem k výše uvedenému vás tedy znovu zdvořile, důrazně a opakovaně zároveň 
žádáme, abyste odstranili diskriminaci farmářských trhů vůči ostatním prodejnám 
potravin a narovnali tak stav, který farmářské trhy poškozuje, tím, že farmářské 
trhy zahrnete (zpět) do výjimek, tedy povolíte prodej na nich (za dodržení 
bezpečnostních opatření) anebo budete plně kompenzovat ušlé tržby, a to nejen 
nám pořadatelům, ale především řadě rodinných farem, výrobcům, 
zpracovatelům apod.   
 
 
S pozdravem 
 
 
Jiří Sedláček, předseda (Praha) 
Tomáš Popp, místopředseda (Plzeň) 
 

V Praze a v Plzni, 4. 3. 2021 
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