
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení 
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika 
www.eagri.cz 

 

 

 
 

Tisková zpráva 
V Praze 3. 1. 2022 

 
 

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se dnes ujal úřadu, zaměřit se chce 

na moderní technologie, ekologii i podporu malých zemědělců 

 

Premiér Petr Fiala uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Prezident Miloš 
Zeman ho jmenoval až dnes, protože měl Zdeněk Nekula v prosinci pozitivní test na 
koronavirus, a musel proto do izolace. Prioritou nového ministra je precizní 
zemědělství, tedy využívání moderních technologií v zemědělství. Soustředit se chce 
také na ochranu a zadržování vody v krajině, ekologické zemědělství a efektivnější 
podporu malých a středních zemědělců. 

„Budu podporovat precizní zemědělství, které nám pomůže například používat méně 
průmyslových hnojiv a pesticidů. Kromě jiného jde o využívání dat ze senzorů a čidel v 
zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech, které následně dávkují 
správné množství hnojiv či pesticidů. Chci také snížit takzvanou uhlíkovou stopu potravin, tedy 
zkrátit cestu od zemědělců a producentů až na talíř ke spotřebiteli. S tím ale souvisí i 
potravinová soběstačnost a bezpečnost,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. 

S nutností snižovat využívání umělých hnojiv a pesticidů souvisí podle ministra Nekuly i další 
jeho priorita, a to ochrana krajiny, vody a půdy jako největšího zásobníku vody, který naše 
země má. Hodlá také podporovat malé a střední zemědělce a za velký úkol považuje nový 
strategický plán Společné zemědělské politiky. 

„Je nutné navrátit dotační kyvadlo, které se vychýlilo směrem k velkým podnikům, do 
rovnovážné polohy, abychom více a cíleněji podporovali malé a střední zemědělské 
podnikatele, mladé a začínající zemědělce a také ekologické zemědělství,“ uvedl ministr 
Zdeněk Nekula. 

Za důležitou považuje spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. „Chceme společně 
pracovat především na ochraně a zadržování vody v krajině, ale také v oblasti ochrany půdy 
a protierozních opatření. Prostředkem, jak naši krajinu uzdravit, může být například obnova 
polních cest a výsadba stromořadí,“ řekl ministr Nekula. 

 

Zdeněk Nekula se narodil 9. února 1970 ve Znojmě. Je absolventem Vysoké školy zemědělské 
v Brně (Provozně ekonomická fakulta VŠZ, obor provoz a ekonomika), poté působil mj. 
v České spořitelně a v Erste Leasing, a.s., která se orientovala na financování zemědělců. V 
letech 2015 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu. Působil také v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti a byl členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Byl dlouholetým 
starostou obce Těšetice na Znojemsku. Zdeněk Nekula je ženatý, s manželkou mají čtyři děti. 
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