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Za účasti více než 60 zemědělců Ústeckého a Libereckého kraje se konala dne 
16.3.2016 v Mostě předsněmovní diskuze (před XXIV. Sněmem AK ČR, který se 
bude konat v neděli 3.4.2016 na výstavě TECHAGRO v Brně) s prezidentem AK ČR 
a PK ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc.  

Předsněmovní diskuze se dále zúčastnili:
 Ing. Martin Fantyš – tajemník prezidenta
 Ing. Jan Doležal – AK ČR
 Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu

V úvodu prezident Miroslav Toman  zhodnotil současnou situaci v zemědělství a co 
AK ČR projednává a připravuje pro zemědělce.

Vystoupení tajemníka Martina Fantyše se týkalo především současné situace 
v dotacích, PRV a výhledu do roku 2020.

Pak následovala diskuze, která byla velmi bohatá a týkala se především:

 zemědělského školství

 potřeby pracovních sil v zemědělství – zemědělci stárnou a není náhrada

 zákon o půdě – rozsáhlá diskuze

o zemědělci požadují, aby v zákoně o půdě bylo zakotveno předkupní 
právo a informační činnost

 ceny pachtovného se stále zvyšují – církev 4-5% z ceny půdy podle katastru

 aktivní zemědělci

 odškodnění - sucho

 greening – zahájení výplat 16.3.2016

 AEKO – od 15.3.2016

 redefinice LFA – od 1.1.2018 – zpracovávají se varianty
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 welfare sazby

 kritická situace v mléku – v malých podnicích končí dojné krávy

 nízká propagace a prezentace zemědělství – využít projekt „Zemědělství žije“

 reakce prezidenta Tomana na dopis ČMSZP

a další.

Předsněmovní diskuze splnila svůj účel a byla hodnocena všemi velmi dobře –
všechny dotazy byly zodpovězeny – diskuze byla věcná, konkrétní, na odborné výši.

OAK Most děkuje vedení AK ČR v čele s prezidentem Ing. Miroslavem Tomanem, 
Csc., že tuto akci zorganizovala: Tajemník prezidenta Ing. Martin Fantyš byl jako 
vždy perfektní a velmi podrobně vysvětlil a zhodnotil současnou i budoucí situaci 
v dotacích, PRV atd.

Akci po organizační a technické stránce zajišťovala OAK Most.
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