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Nový ministr Milek: Český zemědělec
má dostávat stejně jako francouzský

Před schůzkou s hlavou stá-
tu kandidát na ministra ze-
mědělství Jiří Milek nejspíš
usoudil, že by se Miloši Ze-

manovi hodilo trochu vitaminů –
věnoval mu koš červených a zele-
ných jablek, která jím spoluvlast-
něný podnik Úsovsko pěstuje
na úpatí Jeseníků.
Energiesebudehodit i samotné-

mu Milkovi. Jako nový šéf země-
dělství má totiž ambiciózní plány.
Hlavníbojesvéhoresortuchcevést
vBruselu, kdehodlápro tuzemské
zemědělceprosadit „stejnédotace,
jakomají jejichkolegovévestarých
členských zemích“.
Zemědělci by se díky Milkovi

v čele ministerstva mohli dočkat
také výrazné podpory od státu.
„Zelená nafta, nedanění dotací,
úlevy na sociálním a zdravotním
pojištění, budeme hledat všechny
možné cesty, jak pomoci zeměděl-
cům, aby se jim vedlo lépe,“ pro-
hlásilMilek.

Domácí vepři imrkev
Dalším odvětvím, ve kterém má
Česko podleMilka co zlepšovat, je
potravinová soběstačnost. „Dnes
uždovážímevícnežpolovinuvep-
řovéhomasa,produkceovoceaze-
leniny je na třetině toho, co jsme
vypěstovali v roce 1989,“naťukl své
priority po setkání se Zemanem
na lánském zámkuMilek.
Další oblastí, na kterou se hodlá

zaměřit, jesucho.Právězemědělství
totiž může podle studie, kterou le-
tos představiloministerstvo život-
níhoprostředí,zvelkémíryzato,že
z české půdy mizí voda. „S panem
prezidentem jsme se bavili i o ka-
nálu Labe–Odra–Dunaj. Tu vodu,
kteroupotřebujemevrátitdopůdy,

je nutné někde brát,“ dodal. VMil-
kovitakZemanzřejměpodelšídobě
našel spojenceprojektu, který sám
dlouhodobě prosazuje, zatímco
ekologovévarujípředjehofatálním
dopademna ekosystém.

Babišův člověk
SAndrejemBabišemsiMilekbude
rozumět,myslí si analytikPetrHa-
vel. „Milka lzecharakterizovat jako
podnikatele v mnohém připomí-
najícího jmenovaného premiéra –
tedy podnikatele neustále expan-
dujícího, podle některých zkuše-
ností predátorským způsobem,“
soudí.
Malí a střední zemědělci se obá-

vají, že Milek jako předseda ze-
mědělského velkokoncernu bude

cobyministr právěvelké zeměděl-
ceprotežovat. „Třebamilepřekva-
pí anamístodalšíchdotacídopod-
niků s výměrami desítek tisíc hek-
tarů upře svůj zájem ke skuteč-
nému rozvoji venkovských sídel
spojenému s podporou rodinných
farem, živého venkova, k zájmu
okrajinu,péčiopůduavodu.Příliš
tomu ale nevěříme,“ řekl tajemník
Asociace soukromých zemědělců
Jaroslav Šebek.
Že jehoobavymohoubýtdo jisté

míry oprávněné, naznačila i odpo-
věď Milka na dotaz HN. „Chci být
ministrem všech zemědělců. Ro-
dinné farmy jsou v pořádku. Tady
je to všechno proti panu Babišovi
jako jedinéosoběvlastnící takvel-
ké impérium, ale většinu velkých

firem nevlastní jeden člověk,“ za-
stal senepřímoMilekvelkýchkon-
cernů.
Milka do čela resortu doporu-

čila Agrární komora, zastupující
právě velké hráče v zemědělství.
Její prezident Zdeněk Jandejsek
svéhokoleguzpředsednictvahájí.
„Jsou daná pravidla a v nich mají
malí zemědělci neopomenutelný
nárok,“ řekl Jandejsek. A upozor-
nil, že finanční podpora zeměděl-
ců je závislá na efektivitě jejich
produkce a že imalé podnikymo-
hou dosáhnout na velké dotace.
„Je řada malých zemědělců, kteří
dělají obrovské objemy. Proto vě-
řím, že i pan Milek udělá vše pro
to, aby nikoho nepoškodil,“ dodal
šéf komory.
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Briefing

■ SVĚT

Evropští ministři vyzvali USA
k přehodnocení reformy
Ministři financí pěti předních evropských
ekonomik vyzvali v dopise Spojené státy
k přehodnocení připravované daňové
reformy, která by podle nich byla diskrimi-
nační a mohla by poškodit finanční sektor
a mezinárodní obchod. Ministři financí Bri-
tánie, Francie, Německa, Itálie a Španělska
upozorňují, že navrhovaná spotřební daň by
byla v rozporu s pravidly Světové obchodní
organizace (WTO) a porušovala by dohody
týkající se dvojího zdanění.

■ EU

Vznikla stálá spolupráce
v obranné oblasti v EU
Ministři zahraničí 25 členských zemí
Evropské unie potvrdili vznik své stálé
spolupráce v obranné oblasti (PESCO).
Zveřejněno zároveň bylo prvních 17 spo-
lečných projektů. Česká republika se
podle diplomatů zapojí do tří z nich, tý-
kajících se vojenské mobility, společného
evropského lékařského velitelství a stře-
diska pro unijní výcvikové mise. Mezi
závazky, které na sebe země berou, patří
pravidelné zvyšování výdajů na obranu.

■OPRAVA

V článku Češi vydělávají na boomu
bitcoinů, který vyšel ve včerejších HN,
jsme chybně uvedli jméno majitele
společnosti General Bytes podnikate-
le Karla Kyovského. Nesprávně jsme
napsali Kyjovský. Za chybu se jemu
i čtenářům omlouváme.

■AFRIKA

Do Afriky se vrátí až 6000
členů Islámského státu
Komisař Africké unie (AU) pro bezpečnost
Smail Chergui upozornil, že do Afriky se
může po porážce teroristické organizace
Islámský stát (IS) vrátit až 6000 lidí, kteří
bojovali v řadách IS v Sýrii a Iráku. Vyzval
africké země, aby se dobře připravily
na návrat těchto lidí. Jejich návrat zname-
ná vážnou hrozbu pro národní bezpečnost
a stabilitu a vyžaduje specifická opatření
a spolupráci afrických států, řekl komisař.

OcobyMilek jakožtoministrale
měl podle jeho názoru usilovat, je
zmírnění EET, například pro pro-
dejce na farmářských trzích. „Ne-
chystámesevyvíjet cílený tlak, ale
budeme o tom diskutovat,“ uvedl
Jandejsek.

„Střet zájmů vyřeším“
V koncernu Úsovsko, který má
vportfoliu všeodpěstování země-
dělskýchplodinpřeschovskotuaž
po technikuna čištění vod, působí
JiříMilek jakopředseda a zároveň
spoluvlastník.
Jednotlivé firmy akciovky patří

mezivýznamnépříjemcezeměděl-
ských dotací. Jak zjistil interneto-
vý týdeník Dotyk, v roce 2015 zís-
kaly všechny dohromady od státu
i z EU celkem 194 milionů korun.
A skončily tak v žebříčku příjem-
cůnačtvrtémmístě. Pro srovnání,
BabišemtehdyvlastněnýAgrofert
ve stejném roce čerpal 788 milio-
nů korun.
Aby o část příspěvků, na které

nemáze zákonanárok, podnikne-
přišel a zároveň se mohl dál uchá-
zeto státní zakázky,musí seMilek
částimajetku zbavit. Podle novely
zákona o střetu zájmů totiž mini-
stři nesmívlastnit vícnež čtvrtinu
podílufirem,kterésoutěžíveveřej-
ných tendrech.
Milek je ale v jednodušší pozi-

ci, než byl před rokemAndrej Ba-
biš, který se kvůli mediální části
portfoliaAgrofertumusel holdin-
gu zbavit úplně.Milek vlastní jen
omálo víc než 25 procent koncer-
nu Úsovsko. Přesto slíbil, že se
s požadavkem zákona vyrovná.
„Včas ohlásím, jak s tím naložím.
Svěřenský fond je jednou z mož-
ností,“ připustil Milek variantu,
kterouprávě šéfhnutíANOzvolil.
Podleočekávání aleMilek spřevo-
dem „nadbytečných“ akcií vydrží
do doby, než se vyjasní budouc-
nost celé menšinové vlády.
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