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Vážený pane premiére,

děkuji Vám za email, kterým reagujete na náš dopis ohledně chystaných změn
Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Mrzí mě, že celá situace je takto
vyhrocená, ale není to naše chyba. Tento strategický plán se připravoval rok a půl a vedly se o
něm podrobné diskuse, což je třeba přičíst Ministerstvu zemědělství ke cti. Bohužel po
nástupu Vaší vlády, dostáváme kusé neformální informace, že probíhají jednání, a že různé
strany vládní koalice mají odlišné zájmy na jeho úpravě. Zemědělský svaz a Agrární komora
spolu dalšími 27 organizacemi zastupujícími devadesát procent produkce potravin v ČR mají
právo se k takovým významným parametrickým změnám Strategického plánu vyjádřit a sdělit
své vážné obavy z jejich dopadů.

Ve své odpovědi píšete, že jednání o Strategickém plánu probíhají a nebyla doposud ukončena.
My máme informaci, že jednání měla být uzavřena již tento týden v úterý. Tedy bez jakékoliv
odborné diskuse s námi. Máte pravdu, že s panem ministrem Nekulou jsme se včera setkali,
nicméně byli jsme jím informováni, že on nemá samostatnou rozhodovací pravomoc v této
věci, a že rozhodnutí má být učiněno příští týden na jednání nejvyšších představitelů
koaličních stran. Zároveň nás vyzval, abychom v této záležitosti jednali s Vámi jakožto
premiérem a také ostatními nejvyššími představiteli vládních koaličních stran. O což se
usilovně snažíme. Nicméně zatím jsme pouze odkazováni na zemědělské experty některých
stran, ti ale konečné rozhodnutí dělat nebudou.

Uvědomuji si, že Vaše časové vytížení je jistě extrémní, nicméně jsem přesvědčen, že
budoucnost českého zemědělství si Vaši pozornost zcela nepochybně zaslouží. V žádném
případě nechceme ani v nejmenším zpochybňovat Vaše právo nastavovat budoucí podmínky
pro existenci českých zemědělců, potravinářů, lesníků a rybářů. Nicméně s tímto právem se
pojí i povinnost nést odpovědnost za důsledky těchto rozhodnutí. My máme vážné obavy o
budoucnost produkce potravin u nás, o budoucnost některých sektorů především živočišné
výroby a dalších citlivých komodit. Jsme přesvědčeni, že je ohrožena potravinová soběstačnost
v těchto komoditách, a navíc se chystá diskriminace některých forem podnikání.
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Vážený pane premiére, jsme připraveni s Vámi jednat. Nechceme bojovat, ale chceme být
partnery této vlády, abychom mohli společně čelit výzvám, které tuto zemi a naše zemědělství
v budoucím období čekají. Proto Vás prosím: „Nejednejte o nás, jednejte s námi“.
Připojuji svůj telefon a těším se na setkání,
S úctou,

Tel.: 602790273
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