
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jan Štefl, jsem farmář z České republiky. Hospodařím na 416
hektarech půdy v ekologickém režimu a 135 ha v klasickém režimu. Na farmě hospodařím se svým bratrem a
našimi manželkami, které vedou veškeré administrativní práce. Od r. 2011 s námi také na plný úvazek pracují
i můj a bratrův syn. Chováme přes 100 ks masného skotu. Kromě klasických plodin pěstujeme i 20 ha
brambor na škrob. Naše firma se také zabývá službami v zemědělství, kdy nabízíme zejména sázení brambor,
polní práce, sečení luk a sklizeň obilí kombajny.

Jsem zde také jako zástupce stavovské organizace sedláků – Asociace soukromého zemědělství ČR, která
sdružuje zhruba 2500 zemědělců a další organizace jako jsou Svaz chovatelů ovcí a koz, Svaz vlastníků půdy,
Asociace chovatelů koní, Asociaci farmových chovů jelenovitých ČR nebo Selskou jízdu.

Naše organizace funguje od roku 1998, kdy se vydělila z celorepublikově působící Agrární komory.
Reprezentujeme klasické rodinné farmaření. Věříme, že je to model, který je optimální pro trvale udržitelný
způsob hospodaření i existence na venkově ve své podstatě. Z Agrární komory naše Asociace vystoupila
hlavně proto, že vedení České Agrární komory zcela ovládli a dosud ovládají především zástupci těch
největších zemědělských podniků s výměrami několika tisíc hektarů. Tito zástupci řeší především ziskovost
jejich velkých firem, na rozdíl od nás, kteří na venkově nejen podnikáme, bydlíme, žijeme, ale také se chceme
starat o krajinu, venkov, venkovský život a předat vše naší další generaci v dobrém a perspektivním stavu.

Pro rok 2014 – Rok rodinných farem jsme sestavili 12 témat, která jsme nazvali souborně „Křížová cesta
českého sedláka“. Rok 2014 není jenom rokem rodinných farem, ale také ekumenickým rokem rodiny.
Věříme, že síla rodinných farem je zejména v tom, že:

1) Na rodinné farmě se předává půda mezi generacemi
2) Rodinná farma má zájem na obnově rybníků, studánek a přirozených protierozních opatření

v krajině
3) Rodinná farma je osvědčený způsob hospodaření po staletí
4) Rodinná farma pomáhá vytvářet přirozené vazby na venkově
5) Rodinná farma se snaží předcházet znehodnocení půdy
6) Rodinná farma může nabízet produkty přímo ze dvora
7) Rodinná farma žije na venkově po staletí
8) Rodinná farma má blíže k přirozenému chovu zvířat
9) Rodinná farma aktivně obnovuje krajinné prvky ve svém okolí
10) Rodinná farma tvoří přirozené vazby mezi zemědělstvím a venkovskou komunitou
11) Rodinná farma nabízí venkovu pracovní místa
12) Rodinná farma respektuje zdravý selský rozum

Česká republika je stále typická tzv. duální strukturou zemědělství, kde vedle sebe stále fungují dva co do
způsobu hospodaření zcela rozdílné subjekty se zcela rozdílnými příležitostmi, náklady či postavení na trhu.

Jsou to:

A) velká zemědělská družstva či jejich nástupnické organizace, která nejsou sdruženími jednotlivých
zemědělců, ale společnostmi hospodařícími na obrovské ploše pronajaté půdy v řádech tisíců hektarů –
zejména těch vlastníků, kteří se po Sametové revoluci v roce 1989 nerozhodli pro navrácení majetku
z kolektivizovaných družstev



a za druhé

B) rodinné farmy, které z většiny vznikly po roce 1989 tím, že rodinám byla z původních komunistických
družstev navrácena půda, zařízení a budovy, často ve velmi dezolátním stavu. Tyto farmy od roku 1990
musely vzkřísit z nuly to, co dnes můžeme v České republice hrdě hájit jako rodinné farmaření s vysokou
perspektivou do budoucna.

To jak rodinné farmy v České republice vypadaly na začátku 90. let a jak vypadají nyní, vidíte na fotografiích.

Na závěr:

Pokud byste se zeptali, co nyní nejvíce tíží české rodinné farmy, pak je to smutná skutečnost, že České
ministerstvo zemědělství zatím odmítá využít všech možností pro finanční podporu menších a malých farem,
tak jak to nabízí EU a prosazuje prakticky naprosto rovnoměrnou podporu všem zemědělcům bez rozdílu
v obhospodařované výměře. Zcela opomíjí zejména nefinanční přínos malých rodinných farem pro
společnost, zemědělství i krajinu.

Děkuji Vám za pozornost.


