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Dne 13. prosince 2017 jmenoval prezident Miloš Zeman do funkce ministra zemědělství

Ing. Jiřího MILKA (54 let),

předsedu představenstva zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko se sídlem v 
Klopině na Šumpersku. Jde o zkušeného manažera, který je členem představenstva Agrární 
komory ČR, místopředseda spolku Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, jejímž 
cílem je hájit domácí výrobce, prosazovat větší ochranu domácího trhu a propagovat 
tuzemské potraviny.

Zvítězil v anketě „Manažer roku 2010“. V letech 2013 a 2014 získala společnost Úsovsko EKO 
z koncernu Úsovsko ocenění „Zemědělec roku.“

Na ministra zemědělství ho doporučila Agrární komora ČR.

V minulosti se Milek vymezoval vůči protiruským sankcím. Podle něj má Evropa založený svůj 
růst na obchodu s Ruskem. Sankce vnímal jako vážné ohrožení ruskoevropských obchodních 
vztahů, což podle něj mohlo v EU vyvolat finanční krizi. 

Čtyřiapadesátiletý Milek přišel do vedení společnosti v roce 2011, kdy nahradil svého otce.
Ve firmě do té doby sbíral zkušenosti.

Společnost Úsovsko patří mezi zemědělské dravce. Za posledních 17 let se stala jedním z 
největších podniků v České republice. V současnosti obhospodařuje téměř 20 tisíc hektarů 
zemědělské půdy. Úsovsko podniká v rostlinné a živočišné prvovýrobě, ovocnářství a 
potravinářství, vyrábí čističky odpadních vod a provozuje bioplynky a má plno dalších aktivit.

Právě z toho, že Milek zastupuje největší hráče agrárního sektoru, mají obavy menší sedláci. 
Nový šéf zemědělství chce být ministrem všech zemědělců. Rodinné farmy jsou v pořádku. 
Finanční podpora zemědělců je závislá na efektivitě jejich produkce, a i malé podniky mohou 
dosáhnout na velké dotace. Je řada malých zemědělců, kteří dělají obrovské objemy.
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Nový šéf zemědělství má ambiciózní plány: 

 Hlavní boje svého resortu chce vést v Bruselu, kde hodlá pro tuzemské zemědělce 
prosadit "stejné dotace, jako mají jejich kolegové ve starých členských zemích".

 Bude prosazovat výrazné podpory od státu – zelená nafta, nedanění dotací, úlevy na 
sociálním a zdravotním pojištění a další.

 zajistit potravinovou soběstačnost

 další oblast, kam chce zaměřit svou pozornost, je sucho. Právě zemědělství totiž může 
podle studie MŽP za to, že z české půdy mizí voda, kterou je třeba do půdy vrátit.

Střet zájmů nový ministr vyřešil, z pozice člena představenstva AK ČR odstoupil ke dni 
12. 12. 2017.

Věříme, že pan ministr zemědělství Ing. Jiří Milek bude ministrem pro všechny 
zemědělce – jak malé, tak velké.

Určitě si to všichni zaslouží. schopným manažérem Z jeho dosavadního působení vyplývá, 
že je velmi schopným manažérem, zkušeným zemědělským odborníkem, který se nebude 
bát tvrdě prosazovat oprávněné požadavky našich zemědělců tak, aby byli 
konkurenceschopní a aby prestiž zemědělství dále stoupala.

Ludmila Holadová

V Mostě, dne 2. 1. 2018
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PANU MINISTROVI PŘEJEME MNOHO ELÁNU, 
VYTRVALOSTI, ODVAHY, ROZVÁŽNÉHO JEDNÁNÍ VE 

PROSPĚCH ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ, HLAVNĚ VŠAK PEVNÉ 
ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V NASTÁVAJÍCÍM ROCE.




