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AGROSPOJ � 34/2013

INFORMACEpro Vás
Ministři zemědělství, kteří téměř jedno století

rozhodovali o zemědělství v Čechách a na Moravě 

Československá republika (1918 - 1939)

Karel Prášek
funkční období: 14. 11. 1918 - 24. 6. 1920 (1 rok, 9 měsíců, 11 dní)
Narodil se 4. února 1868 v Řivně u Nových Benátek. Zemřel 13. února 1932.
Přestože pocházel ze selských poměrů byl již v 30 letech členem zemského sněmu a v roce 1901 byl 

zvolen do říšské rady ve Vídni. V letech 1907 - 1908 byl jmenován do vídeňské vlády. Po vzniku ČSR byl 
prvním ministrem zemědělství, což byla po ministru vnitra nejdůležitější pozice ve vládě. Cílevědomě 
zpomaloval pozemkovou reformu, a jako zkušený statkář preferoval velkostatkářskou výrobu. V polovině 
července 1920 byl zvolen předsedou senátu ČSR. Tehdy šlo o funkci spíše reprezentativní. Byl také 
hlavním aktérem „Lihové aféry“ a to z titulu předsedy družstva hospodářských lihovarů, které sdružovalo 
téměř 970 družstevních i soukromých lihovarů. Po neúspěchu ve volbách v roce 1925 odešel z politiky na 
svůj velkostatek v Košeticích, kde hospodařil na 641 ha. K velkostatku patřil lihovar, cihelna a pila. 

Kuneš Sonntag (byl pouze správcem ministerstva)
funkční období: 24. 6. 1920 - 15. 9. 1920 (2 měsíce, 21 dní)
Narodil se 19. února 1878 v Lazcích u Uničova. Zemřel 29. března 1931.
Pocházel ze selské rodiny, vystudoval německé gymnázium v Uničově a Moravské Třebové a Vyšší 

mlynářskou školu v Dippoldiswalde u Drážďan a zemědělský institut na univerzitě v Halle. Hospodařil na 
otcově statku na Hané a patřil k zakladatelům moravského agrárního hnutí. V roce 1907 založil týdeník 
Moravský venkov. Od roku 1930 byl zemským poslancem. Značné úsilí věnoval prosazování pokrokových 
směrů v zemědělské praxi a aktivně podporoval rozvoj českého zemědělského školství. Po roce 1918 byl 
zvolen členem Národního shromáždění, poslancem. Byl také ministrem financí. Podepsal zákony o dávce 
z majetku a o zřízení Národní banky československé. Byl ministrem obchodu a živností. Po demisi prvního 
československého ministra zemědělství K. Práška vedl ministerstvo zemědělství jako prozatímní správce. 
Stál u zrodu šlechtitelské stanice brambor ve Valečově a Vysoké školy zemědělské v Brně. Byl zakládající 
člen Československé akademie zemědělské a zasloužil se o rozvoj zemědělské statistiky.

Profesor Ing. Dr. Vladislav Brdlík (úřednická vláda) 
funkční období: 15. 9. 1920 - 26. 9. 1921 (1 rok, 12 dní)
Narodil se 26. 7. 1879 v Žirovnici v Čechách. Zemřel v roce 1964 v USA.
Agrární teoretik prof. Ing. Dr. Vladislav Brdlík se na svoji politickou dráhu připravoval v Praze, 

Německu, Holandsku ve Velké Británii a v USA. Zkušenosti nabyté v zahraničí si ještě rozšířil na studijní 
cestě kolem světa. Po návratu se plně věnoval zemědělství, především ekonomickým otázkám. Vzdělání 
si ještě doplnil na univerzitě ve Vratislavi. Praktické zkušenosti získal jako nájemce dvora na statcích 
hraběte Sternberga v Církvici. V roce 1920 se stal děkanem Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Praze. 
Byl také prvním ředitelem Zemědělského ústavu účetnicko-správovědního. Studiu rentability zemědělských 
podniků se věnoval po celý život. Ministrem zemědělství byl v úřednické vládě. Rozhodujícím podílem 
přispěl k výstavbě struktury Ministerstva zemědělství a ke sta novení zásad chodu ministerstva.

V roce 1926 byl jmenován guvernérem Národní banky Československé. Před Únorem 1948 emigroval 
do USA, kde se podílel na vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. 
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František Staněk
funkční období: 26. 9. 1921 - 7. 10. 1922 (1 rok, 12 dní)
Narodil se 14. 11. 1867 ve Strmilově v Čechách. Zemřel 19. 6. 1936.
Patřil k zakladatelům agrárního hnutí. Po celý život důsledně hájil zájmy a potřeby zemědělců. V roce 1901 

byl zvolen zemským poslancem. Podílel se na zakládání lihovarů, mlékárenských a melioračních družstev, 
zakládání rolnických a hospodářských škol. Od roku 1911 byl předsedou výkonného výboru Agrární strany. 
V roce 1918 byl zvolen poslancem Národního shromáždění. Postupně byl ministrem veřejných prací, mini-
strem pošt a ministrem zemědělství. Prosazoval rozvoj živočišné a rostlinné výroby. ČR se postupně stala 
největším producentem chmele na světě, v cukrovce se řadila na druhé místo za Německem a ve vývozu 
řepného cukru rovněž zaujímala přední pozice. To samé lze říci o sladovnickém ječmenu. Zemědělství tehdy 
přispělo k hospodářském oživení republiky. V letech 1920 až 1922 představovala hodnota vývozu cukru, 
ječmene, sladu a chmele 11 miliard Kč. Zasloužil se rovněž o rozvoj bramborářství a mlékařství.

Dr. Milan Hodža
funkční období: 7. 10. 1922 - 18. 3. 1923 (3 roky, 5 měsíců, 12 dní)
funkční období:  29. 10. 1932 - 9. 11. 1935 (3 rok, 12 dní)

(od 5. do 9. 11. ministr zemědělství a zároveň předseda vlády)
Narodil se 1. 2. 1878 v Sučanech v Turčianske stolici. Zemřel 27. 6. 1944 v USA.
Nedostudoval práva v Budapešti, ve Vídni dokončil studia filozofie a stal se novinářem. Na konci 

1. světové války pracoval v Tiskové kanceláři ve Vídni. Od října 1918 byl krátce diplomatickým zástupcem 
ve Vídni. Od roku 1918 do roku 1938 byl poslancem Národního shromáždění a také ministrem unifikací, 
zemědělství, školství a v roce 1935 se stal předsedou vlády a v roce 1936 na krátký čas i ministrem zahraničí. 
Jako předseda vlády přijal v září 1938 podmínky Mnichovské dohody. V meziválečném období se názorově 
rozcházel s prezidentem T. G. Masarykem a E. Benešem v domácí i zahraniční politice. Emigroval do Franci 
a poté do USA

Dr. Juraj Slávik (úřednická vláda)
funkční období: 18. 3. 1926 - 12. 10. 1926 (6 měsíců, 26 dní)
Narodil se 26. 1. 1890 v obci Dobrá Niva. Zemřel 25. 5. 1969 v USA.
V roce 1914 absolvoval právnickou fakultu a začal vykonávat právnickou praxi. Byl povolán do úřednické 

vlády, aby jako odborník řídil ministerstvo zemědělství a také ministerstvo unifikací. V roce 1929 byl jme-
nován ministrem vnitra. V letech 1933 - 35 zahájil kariéru diplomata, kterou již neopustil.

Byl československým delegátem při Společnosti národů a poté necelé tři roky působil jako velvyslanec 
v Polsku. Po rozpadu České republiky byl členem Národního výboru v Paříži a v letech 1940 až 45 ministrem 
diplomacie. V letech 1947 až 48 velvyslancem v USA, kde po Únoru 1948 zůstal.

Prof. MUDr. Otakar Srdínko
funkční období: 12. 10. 1926 - 7. 12. 1929 (3 roky, 1 měsíc, 27 dní)
Narodil se 1. 1. 1875 ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové. Zemřel 21. 12. 1930 v Praze.
Přestože vystudoval lékařství na Karlově Univerzitě a byl jmenován profesorem pro obor histologie 

a embryologie, zůstával věrný venkovu a zemědělství. Na Vysoké škole technické v Praze přednášel anatomii 
hospodářských zvířat. V roce 1918 se stal poslancem Národního shromáždění. Byl ministrem školství a národ-
ní osvěty a v roce 1926 se stal ministrem zemědělství - mimo jiné podporoval svépomocné zemědělské 
družstevnictví. Za jeho působení na ministerstvu se podařilo Agrární straně prosadit pevná cla pro některé 
zemědělské komodity a tak zvýšit stabilitu cen zemědělských výrobků, ale i zisky zemědělců. S tímto 
opatřením však vzrostly ceny potravin. Profesor Srdínko byl autorem 67 vědeckých lékařských prací a stovky 
článků a statí z oblasti školství, zemědělství a lidové osvěty. 

Bohumír Bradáč
funkční období: 7. 12. 1929 - 29. 12. 1932 (2 roky, 10 měsíců, 23 dní)
Narodil se 31. 5. 1881 v Židovicích u Libáně. Zemřel 20. 10. 1935 v Židovicích.
Ministerstvo zemědělství řídil v období světové hospodářské krize, která velmi postihla české zemědělce. 

Ani státní zásahy v celní politice a regulace trhu nebyly účinné. Bradáčův program opatření na pomoc krizí 
postižených zemědělců prosazoval mimo jiné zvýhodněné úvěrové podmínky a zachování obilního monopolu. 
Jako agrární politik a znalec venkova se snažil sladit zájmy českých zemědělců s potřebami státu. Politicky 
aktivní byl již za Rakouska-Uherska. V roce 1911 se stal poslancem Říšské rady, v roce 1918 poslancem 
Revolučního Národního shromáždění a od roku 1920 - 1935 byl poslancem Národního shromáždění. Byl 
nejen ministrem zemědělství, ale i ministrem národní obrany.
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Dr. Josef Zadina
funkční období: 9. 11. 1935 - 22. 9. 1938 (2 roky, 10 měsíců, 14 dní)
Narodil se 16. 6. 1887 ve Vlkanově. Zemřel 9. 8. 1957 ve Vlkanově.
Po krátké právnické praxi ještě před I. světovou válkou působil v Zemědělské radě v Praze. Po roce 1918 

pomáhal organizovat zemědělství a agrární politiku na Slovensku. V Čechách a Moravě pomohl prosadit Svaz 
družstevního průmyslu bramborářského a Ústředního svaz pěstitelů zemáků. Zasadil se o vznik bramborářských, 
lihovarnických, lnářských a dalších družstevních podniků. Byl také poslancem Národního shromáždění. Mimo 
jiné prosazoval zavedení plánovitého zemědělství. Jeho snahou bylo vyvést zemědělce z hluboké krize. 
V letech 1923 - 1935 bylo postiženo krizí 600 000 hospodářství, nejvíce drobní zemědělci s výměrou do 5 ha. 
Dlouhodobě usiloval o prosazení pevných cen obilí, regulace trhu se zemědělských výrobky a prodloužení 
platnosti obilního monopolu, stejně jako snížení úroků pro zadlužené zemědělce. Za II. světové války byl 
vězněn v koncentračním táboře Buchenwald a po roce 1948 byl opět odsouzen do vězení ve kterém zemřel.

Doc. Ing. Eduard Reich
funkční období: 22. 9. 1938 - 4. 10. 1938 (13 dní)
Narodil se 17. 3. 1885 ve Velké Bystřici. Zemřel 24. 5. 1943 ve Zdounkách.
Od mládí se zabýval zemědělstvím, organizační, osvětovou a odbornou činností. Absolvoval Hospodářskou 

akademii v Táboře a Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze. V roce 1919 začal pracovat 
na ministerstvu zemědělství ve funkci přednosty oddělení pro zemědělské školství. Později byl sekčním šéfem 
odboru školství, osvěty a výzkumu. Vzdělání považoval za klíč k dalšímu rozvoji zemědělství. Z jeho inicia-
tivy vznikl v roce 1933 Syndikát zemědělských novinářů a spisovatelů. Byl jeho předsedou. V roce 1939 
navrhl a zorganizoval I. sjezd českých zemědělských ekonomů. Prosazoval vznik Domu zemědělské osvěty 
v Praze na Vinohradech, Zemědělského muzea a dalších zemědělských institucí. Ministrem zemědělství se stal 
v Syrového úřednické vládě. Tragicky zahynul při nehodě na železničním přejezdu ve Zdounkách na Moravě.

Dr. Ladislav Feierabend
funkční období: 4. 10. 1938 - 15. 3. 1939 (5 měsíců, 12 dní)
funkční období: 15. 3. 1939 - 26. 1. 1940 (10 měsíců, 12 dní)
Narodil se 14. 6. 1891 v Kostelci nad Orlicí. Zemřel 15. 8. 1968 ve Villachu v Rakousku.
Po absolvování klasického gymnázia v Hradci Králové vystudoval práva v Praze, ve Švýcarsku a v Oxfordu 

v Anglii. V roce 1917 již byl tajemníkem ústřední jednoty českých hospodářských družstev, poté byl 
i ředitelem Kooperativy a od roku 1934 byl vládou jmenován předsedou obilního monopolu Československé 
obilní společnosti. Byl i ředitelem Pražské plodinové burzy. Byl posledním ministrem zemědělství v Benešově 
vládě a prvním ministrem v protektorátní vládě. Zapojil se do odbojové činnosti. V roce 1940 se mu podařilo 
opustit protektorát. V Anglii byl jmenován ministrem bez resortního pověření. Po válce se vrátil do 
Československa a vzápětí emigroval do USA.

Mikuláš z Bubna-Litic
funkční období: 26. 1. 1940 - 3. 2. 1940 (9 dní)
Narodil se 14. 6. 1897 v Doudlebech nad Orlicí. Zemřel 17. 8. 1954 ve Štýrském Hradci.
Po studiích na gymnáziu v Praze začal v roce 1916 sloužit jako dragounský důstojník v rakousko-uherské 

armádě. Po vzniku Československé republiky se především věnoval správě rodového panství Doudleby-Jelení 
ve Východočeském kraji. Po válce byl zatčen, řadu měsíců vězněn a aniž by proběhl lidový soud opět 
propuštěn. V říjnu 1948 emigroval do Rakouska. Některé prameny uvádějí, že se ve funkci ministra 
zemědělství snažil dělat obrannou politiku a spolupracoval s generálem Eliášem.

Profesor Jaroslav Krejčí
funkční období: 3. 2. 1940 - 19. 1. 1942 (1 rok, 11 měsíců, 17 dní)
Narodil se 27. 6. 1892 v Křemenci na Prostějovsku. Zemřel ve vězení v Praze 18. 5. 1956.
Po studiích práv v Praze za první světové války sloužil v armádě. Svou politickou kariéru zahájil jako 

ministerský rada na předsednictvu vlády a před druhou světovou válku byl předsedou Ústavního soudu ČSR. 
Mimo jiné se také stal docentem a profesorem ústavního práva na Masarykově univerzitě v Brně. Od 1. 12. 
1938 do 15. 3. 1939 byl ministrem spravedlnosti, v letech 1939 až 1945 byl členem protektorátních vlád. Od 
ledna 1942 do května 1945 byl předsedou protektorátní vlády a v ní zastupoval od roku 1944 prezidenta 
E. Háchu. Byl obviněn z kolaborace s německými okupanty a v roce 1946 odsouzen k 25 letům vězení.

Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)
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Adolf Hrubý
funkční období: 19. 1. 1942 - 5. 5. 1945 (3 roky, 3 měsíce, 18 dní)
Narodil se 21. 5. 1893 v obci Mláka u Třeboně. Zemřel 9. 6. 1951 ve vězení.
Jihočeský rodák, pozdější funkcionář Agrární strany, nastoupil v první světové válce do Československých 

legií a přihlásil se k Rudé armádě, kde byl dokonce i velitelem. V československých poválečných politických 
poměrech se rychle zorientoval a v roce 1935 byl zvolen poslancem Národního shromáždění za Agrární 
stranu. Prezident Hácha ho jmenoval ministrem zemědělství v Protektorátní vládě, kde zpočátku plnil 
požadavky K. H. Franka, který s ním nebyl zcela spokojen. Po válce byl obviněn z kolaborace a přestože byl 
čestným občanem sovětského města Tambov, byl odsouzen k doživotnímu vězení.

Julius Ďuriš
funkční období: 4. 4. 1945 - 10. 9. 1951 (5 let, 5 měsíců, 7 dní)
Narodil se 9. 3. 1904 v Rovňanech, okres Poltár. Zemřel 18. 2. 1986 v Praze.
V Praze vystudoval Právnickou fakultu, v Paříži studoval politické vědy a v roce 1927 vstoupil do KSČ. 

Hned po válce se stal ministrem zemědělství a zůstal jím i ve vládách následujících. Velmi významně se 
podílel na kolektivizaci československého zemědělství. Zastával mnoho politických funkcí. Krátce byl i mini-
strem lesů a dřevařského průmyslu a 10 let ministrem financí. V roce 1963 byl odvolán ze všech stranických 
a státních funkcí pro značné neshody s tehdejším generálním tajemníkem KSČ a prezidentem republiky 
Antonínem Novotným. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ.

Josef Nepomucký
funkční období: 10. 9. 1951 - 14. 9. 1953 (2 roky, 5 dní)
Narodil se 12. října 1897 v obci Předboj. Zemřel 8. dubna 1972.
Do politky vstoupil již v roce 1935 jako poslanec Národního shromáždění. Zůstal jím až do roku 1938 do 

rozpuštění KSČ. Po druhé světové válce byl zvolen v roce 1945 poslancem Prozatimního Národního 
shromáždění za KSČ, také za Jednotný svaz českých zemědělců. Od roku 1946 do roku 1948 zasedal 
v Ústavodárném Národním shromáždění. Po roce 1948 byl 2x zvolen do Národního shromáždění ČSR, a po 
parlamentních volbách v roce 1960 usedl do Národního shromáždění Československé socialistické republiky. 
V letech 1969-71 byl ještě poslancem ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění. V letech 1951 - 1953 byl 
ministrem zemědělství. V roce 1959 byl zvolen předsedou Ústřední rady družstev. Důsledně prosazoval zak-
ládání JZD.

Jindřich Uher (současně místopředseda vlády)
funkční období: 14. 9. 1953 - 12. 12. 1954 (1 rok, 2 měsíce, 29 dní)
Narodil se 18. 6. 1911. Zemřel 26. 7. 1985.
Byl především komunistickým politikem. Již v listopadu 1945 se stal členem Ústředního výboru KSČ. Byl 

členem několika vlád, také místopředsedou vlád Antonína Zápotockého a Viliama Širokého. Byl ministrem 
potravinářského průmyslu a také vnitřního obchodu. Desítky let zasedal v nejvyšších zákono dárných sborech 
a to od roku 1946 až do roku 1971. Do historie českého zemědělství se tak jako mnoho jiných ministrů nijak 
významně nezapsal. V každodenní práci plnil stranické směrnice, a to bez ohledu na konečný výsledek. 

Marek Smida
funkční období: 12. 12. 1954 - 15. 10. 1955 (10 měsíců, 4 dni)
Narodil se 29. dubna 1911 v Horní Lehote. Zemřel 24. listopadu 1980 v Modré.
Slovenský a československý politik. V období mezi dvěmi světovými válkami organizoval sociální protes-

ty a stávky v regionu Horehroní na Slovensku. Mimo jiné působil také jako právník. V letech 1941 - 1943 byl 
uvězněn v Banské Bystrici a Ilavě. V roce 1944 se podílel na organizování sjednocovacího sjezdu slovenských 
komunistů a sociálních demokratů. Po válce byl poslancem Prozatimního Národního shromáždění. V roce 
1948 byl zvolen do Slovenské národní rady. Od roku 1954 do roku 1958 zasedal v Československém parla-
mentu. Kromě stranických a poslaneckých funkcí zastával i funkce ministerské - v letech 1951 - 1953 byl 
ministrem lesů a dřevařského průmyslu, v roce 1953 ministrem státních statků, po té se stal ministrem 
zemědělství.

Československá republika (1945 - 1969)
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JUDr. Lubomír Štrougal
funkční období: 6. 3. 1959 - 23. 6. 1961 (2 roky, 3 měsíce, 18 dní)
Narodil se 19. října 1924 v Mezimostí nad Nežárkou.
Po jmenování ministrem zemědělství vystoupil s projevem na 4. celostátním sjezdu JZD v němž kritizoval 

uplatňování státní a stranické politiky v zemědělství. Ocenil práci družstevníků a připomenul, že zemědělci 
nejsou nepřátelé společnosti. Mimo jiné také řekl, že je nutné aby zemědělci získávali zkušenosti ve všech 
zemích kde se zemědělské výrobě daří. Tehdy to bylo pro zemědělce velmi důležité vystoupení. Po necelých 
dvou a půl letech byl jmenován ministrem vnitra. Byl 20 let členem nejužšího vedení KSČ a 18 let předsedou 
československé vlády. V roce 1988 byl nucen opustit post předsedy vlády a člena předsednictva Ústředního 
výboru KSČ.

Ing. Jiří Burian
funkční období: 20. 9. 1963 - 11. 4. 1967 (3 roky, 6 měsíců, 22 dní)
Narodil se 3. ledna 1921. Datum úmrtí není známo.
Československý politik byl poslancem Národního shromáždění ČSSR od roku 1964, po té poslancem 

Federálního shromáždění a poslancem České národní rady až do roku 1986. Jako stranický funkcionář 
nevyužil politické „oblevy“ před rokem 1968. Funkci ministra zemědělství zastával ve vládě Josefa Lenárta 
a stal se známý tím, že řešil důsledky katastrofálních povodní na jižním Slovensku. V jeho funkčním období 
zavládl na venkově klid k práci. Zemědělská družstva a statky se postupně měnily v ekonomické celky s jas-
nými výrobními a ekonomickými cíli, které se však stále museli přizpůsobovat politice vládnoucí strany. 
Prosazoval rozvoj podniků zemědělských služeb.

Karel Mestek
funkční období: 11. 4. 1967 - 10. 4. 1968 (1 rok)
Narodil se 1. října 1907. Datum úmrtí není známo.
Byl politikem Komunistické strany Československa, poválečným poslancem Ústavodárného Národního 

shromáždění, Národního shromáždění ČSR, Národního shromáždění ČSSR a sněmovny lidu Federálního 
shromáždění a to nepřetržitě od roku 1946 až do roku 1971. Ministrem zemědělství byl jeden rok. Prosadil 
sjednocení ministerstev zemědělství a potravinářství, budování velkokapacitních sil na obilí, výroben krm-
ných směsí stejně jako rozšiřování služeb v zemědělství. Nevyhýbal se byrokratickým způsobům řízení, dbal 
na dodržení stanovených plánů. K ekonomice neměl mimořádný vztah. Byl především politikem.

Michal Bakuľa
funkční období: 16. 6. 1956 - 6. 3. 1959 (2 roky, 8 měsíců, 2 dni)
Narodil se 23. srpna 1911 v Málinci. Zemřel 21. září 1983 v Bratislavě.
V letech 1924 - 1926 absolvoval večerní hospodářskou školu v rodném Málinci. Prošel řadou různých 

dělnických profesí. Od roku 1949 prošel řadou stranických funkcí. A v roce 1951 - 1954 byl tajemníkem KSS 
v Banské Bystrici a Nitře. V letech 1950 - 1957 byl zároveň členem Ústředního výboru KSČ. V československé 
vládě se stal v letech 1955- 1956 ministrem státní kontroly v letech 1956 - 1959 ministrem zemědělství a les-
ního hospodářství. Z titulu své funkce se podílel na prosazování kolektivizace zemědělství. Po tomto období 
se stal místopředsedou Krajského národního výboru v Banské Bystrici a dále pak předsedou Krajské komise 
lidové kontroly a statistiky.

Vratislav Krutina
funkční období: 15. 10. 1955 - 15. 6. 1956 (8 měsíců, 2 dni)
funkční období: 23. 6. 1961 - 20. 9. 1963 (2 roky, 2 měsíce, 28 dní)
Narodil se 29. června 1913. Datum úmrtí není známo.
Vyučil se truhlářem a od roku 1931 byl členem KSČ. Za druhé světové války byl vězněn v koncentračním 

táboře. Od roku 1954 byl poslancem Národního shromáždění ČSR, ČSSR a Federálního shromáždění (SL). 
V letech 1949 až 1950 byl generálním tajemníkem Československého svazu mládeže. Prošel řadou stranic-
kých funkcí. Mnohokrát byl členem sekretariátu KSČ a v letech 1956 - 1961 byl také tajemníkem ÚV KSČ. 
V roce 1955 - 1956 byl ministrem zemědělství a do této funkce se vrátil v letech 1961 - 1963. Ve vládě Josefa 
Lenárta byl v období 1963 - 1967 ministrem potravinářského průmyslu. Byl také předsedou Ústřední rady 
družstev a letech 1970 - 1973 byl generálním tajemníkem federálního Ústředního výboru Československého 
svazu protifašistických bojovníků.
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RSDr. Václav Svoboda
funkční období: 1. 2. 1971 - 9. 12. 1971 (10 měsíců, 9 dní)
Narodil se 11. 6. 1920 v Korouhvi. Zemřel 1. 2. 1973.
Od roku 1945 prošel řadou stranických a státních funkcí. Byl např. předsedou ONV Teplá. Byl vedoucí 

oddělní a tajemníkem pro zemědělství na Krajském výboru KSČ v Karlových Varech. V roce 1960 absolvoval 
Vysokou stranickou školu v Praze. Po té působil ve funkcích na ÚV KSČ, kde se v roce 1968 stal vedoucím 
sekretariátu byra ÚV KSČ a po té zemědělským tajemníkem ÚV KSČ. Ministrem zemědělství byl ve vládě 
Josef Korčáka a poslancem České národní rady od roku 1971.

Ing. Josef Nágr, CSc.
funkční období: 9. 12. 1971 - 20. 9. 1976 (4 roky, 8 měsíců, 13 dní)
Narodil se 31. 12. 1918. Datum úmrtí není známo.
Patřil k zemědělským odborníkům. Ministrem zemědělství České socialistické republiky byl od roku 1971 

- 1976 a po té se stal na 9 let federálním ministrem zemědělství a výživy ČSSR. Ve volbách v roce 1976 byl 
zvolen do Sněmovny lidu za obvod Znojmo-Třebíč, Jihomoravský kraj. Ve Federálním shromáždění setrval 
do konce funkčního období 1971. Prosazoval rozvoj společných zemědělských podniků, především velko-
chovy v živočišné výrobě. Mezi jeho cíle patřilo dosažení soběstačnosti ve výrobě potravin. V tomto období 
se v zemědělských podnicích zavádělil nové velkovýrobní technologie. Zvýšila se produktivita práce, vzrost-
ly hektarové výnosy v rostlinné výrobě a zvyšovala se užitkovost hospodářských zvířat v živočišné výrobě. 
Cílem byla soběstačnost ve výrobě potravin.

Ing. Miroslav Petřík, CSc.
funkční období: 20. 9. 1976 - 30. 6. 1981 (4 roky, 9 měsíců, 10 dní)
Narodil se 17. 10. 1931 v Praze.
Svoji zemědělskou kariéru zahájil jako traktorista ve Strojní traktorové stanici. Po dělnické přípravce 

na stoupil na Vysokou školu zemědělskou v Praze. Titul Ing. získal na Timirjazevově akademii v Moskvě 
v roce 1956. Čtyři roky byl agronomem na Státním statku Ďáblice, po té byl několik let funkcionářem 
Krajského výboru KSČ ve Středočeském kraji. Po té zastával funkci vedoucího Krajské zemědělské stanice 
Zdiby. V roce 1970 se stal ředitelem České zemědělské akademie. Pět let byl také náměstkem ministra 
zemědělství ČR. V roce 1975 nastoupil do funkce generálního ředitele oborového ředitelství Zemědělského 
zásobování a nákupu v Praze. V září 1976 se stal ministrem zemědělství ČR. Byl také poslancem České 
národní rady a to od roku 1976 do roku 1981. 

Josef Borůvka
funkční období: 10. 4. 1968 - 1. 1. 1969 (6 měsíců, 10 dní)
Narodil se 18. prosince 1911 v Čáslavkách, okr. Náchod. Tragicky zemřel 30. července 1979 v Hradci Králové.
Za svůj život prošel řadou stranických funkcí. V roce 1946 byl zvolen poslancem Ústavodárného Národního 

shromáždění za KSČ. V letech 1948 - 1960 byl poslancem Národního shromáždění ČSR a poté poslancem 
Národního shromáždění ČSSR. V souvislosti s federalizací Československa se stal poslancem Federálního 
shromáždění (SL). Na mandát v roce 1969 rezignoval. V letech 1960 - 1968 byl předsedou JZD v Dolanech. 
Ve vládě Oldřicha Černíka byl v roce 1968 jmenován ministrem zemědělství a výživy. Byl mnohokrát zvolen 
členem ÚV KSČ, naposledy na tzv. Vysočanském sjezdu KSČ v srpnu 1968 krátce po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa.

RSDr. Josef Černý
funkční období: 1. 1. 1969 - 1. 1. 1971 (2 roky)
Narodil se 23. 12. 1922 v Plzni. Zemřel 3. 1. 1971.
Vyučený soustružník v letech 1937 - 1942 pracoval v plzeňských Škodových závodech. V roce 1940 

vstoupil do KSČ a o dva roky později ho zatklo Gestapo. Do konce války byl vězněn v nacistických 
koncentračních táborech. Od roku 1945 do roku 1950 působil v různých stranických funkcích na Plzeňsku 
a byl i předsedou Okresního národního výboru ve Stříbře. Dva roky byl ředitelem Krajského výkupního pod-
niku a dva roky ředitelem Krajské správy státních statků. Vystudoval Vysokou školu politickou ÚV KSČ 
v Praze a po té zastával stranické funkce. V roce 1968 se stal ředitelem oborového podniku Státní statky 
v Tachově. Ve vládách Stanislava Rázla, Josefa Kempného a Josefa Korčáka byl ministrem zemědělství.

Česká socialistická republika (1969 - 1992)
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Ing. Ladislav Třeška
funkční období: 1. 6. 1983 - 18. 6. 1986 (3 roky, 18 dní)
Narodil se 13. 7. 1932.
Zemědělský praktik, který prošel řadou odborný a politických funkcí. Svoji pracovní kariéru začal jako 

lesní dělník. Postupně vystudoval Střední zemědělskou školu a Vysokou školu zemědělskou v Praze. 
Zkušenosti nasbíral jako agrotechnik Státních statků Karlovy Vary, jako vedoucí provozu STS Blovice. Byl 
také předsedou JZD Nezvěstice. Z družstva nastoupil do funkce ředitele Krajské zemědělské správy v Plzni, 
a později se stal také tajemníkem pro zemědělství Krajského výboru KSČ v Plzni. Ministrem se stal v roce 
1983 a v roce 1986 byl zvolen do České národní rady, kde setrval až do roku 1990. Ve funkci ministra navázal 
na směr nastolený předcházejícím ministrem Tomanem, který měl pozitivní vliv na rozvoj zemědělské velko-
výroby, ale i celého venkova.

Ing. Ondřej Vaněk, CSc.
funkční období: 18. 6. 1986 - 4. 12. 1989 (3 roky, 5 měsíců, 19 dní)
Narodil se 16. 6. 1929 v Luženičkách.
Rovněž patří k zemědělským odborníkům. Hned po válce se vyučil kovářem a do roku 1949 pracoval na 

hospodářství svých rodičů. V letech 1949 až 1953 vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a Brně. 
V roce 1953 nastoupil jako zootechnik v Chebu. Po třech letech se stal hlavním inženýrem Krajské 
plemenářské správy v Gottwaldově. Na Krajské plemenářské správě ve Veselí nad Lužnicí se nejdřívě ujal 
funkce technického náměstka a od roku 1967 zde byl ředitelem. Působil také jako ředitel plemenářského 
podniku Ústrašice. V zemědělství se stal známým protože průběžně publikoval odborné práce z oboru 
plemenářství. Od roku 1972 působil na ministerstvu zemědělství ČR jako ředitel odboru a od roku 1975 jako 
náměstek ministra. V roce 1986 se stal ministrem zemědělství. V tomto období zemědělské podniky dosa-
hovali solidních výsledků jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě.

Ing. Jan Vodehnal
funkční období: 4. 12. 1989 - 28. 6. 1990 (6 měsíců, 13 dní)
Narodil se 9. prosince 1946 v Dolním Újezdě u Litomyšle.
Vyučil se opravářem zemědělských strojů. Absolvoval Střední zemědělskou školu. Titul inženýra získal na 

Vysoké škole zemědělské v Brně. Nejdříve byl předsedou menšího JZD. Postupně vytvořil družstvo s výměrou 
6000 ha zemědělské půdy. Z prosperujícího podniku zaměřeného především na pěstování obilí, chov skotu 
a prasat odešel do funkce ředitele Krajské zemědělské správy Hradec Králové. Po šesti letech se stal 
náměstkem ministra zemědělství a výživy České socialistické republiky. Od prosince 1989 do června 1990 byl 
ve vládách Františka Pitry a Petra Pitharta ministrem zemědělství a výživy. Po nástupu do funkce ministra 
zrušil Krajské zemědělské správy jako zbytečný mezičlánek. V letech 1990 až 1992 byl poslancem za KSČ 
a také za KSČM. Mandát poslance obhájil ve volbách roku 1992. Ve Federálním shromáždění zůstal do jeho 
zániku. Do politiky se již nevrátil.

MVDr. Bohumil Kubát
funkční období: 28. 6. 1990 - 1. 7. 1992 (2 roky, 3 dni)
Narodil se 5. 4. 1956 v Praze.
Absolvent Vysoké školy veterinární v Brně. Byl nejdříve vedoucím provozu v Pražských drůbežářských 

závodech Xaverov, poté se stal zootechnikem na Zemědělské správě Bražec. Dva roky pracoval v pleme-
nářském podniku Kladruby nad Labem a stejnou dobu jako zootechnik v JZD Vlčí Habřina. Od roku 1987 
pracoval v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze. Na přelomu roku 1989 až 90 se zapojil do Občanského fóra 
a později se stal členem ODA (Občanské demokratické aliance). 29. 6. 1990 byl jmenován ministrem 
zemědělství ČR ve vládě Petra Pitharta. Jako ministr zemědělství prosazoval rozpad velkých podniků služeb 
- Strojních traktorových stanic, Zemědělského zásobování a nákupu a dalších. Důsledně prosazoval rozpad 
Státních statků a Jednotných zemědělských družstev. Za působení tohoto ministra se začal zmenšovat rozměr 
českého zemědělství. Do politiky se nevrátil.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
funkční období: 30. 6. 1981 - 1. 6. 1983 (1 rok, 11 měsíců)
Narodil se 28. 5. 1935 ve Vitni. 
Zkušený zemědělské praktik a ekonom získal vzdělání na Vyšší rolnické škole v Klatovech a na Vysoké 

škole zemědělské v Praze, kterou vystudoval při zaměstnání. Na Vysoké škole v Brně získal aspiranturu. 
Postgraduální studium absolvoval i na Vysoké škole politické v Praze. Šest let pracoval jako zemědělský 
technik, tři roky na Okresním národním výboru. Až do roku 1970 byl vedoucím oddělení racionalizace a tech-
nického rozvoje na Okresní zemědělské správě v Lounech. Čtyři roky byl ředitelem Okresní zemědělské 
správy v Kroměříži. Zkušenosti nasbíral také na Ministerstvu zemědělství ČSSR. V letech 1980 - 1981 byl 
náměstkem předsedy Státní plánovací komise. V roce 1981 se stal ministrem zemědělství a výživy ČSR. Po 
té byl mnoho let federálním ministrem zemědělství a místopředsedou vlády ČSSR. V zemědělství podporoval 
nové prvky řízení, nové technologie, prosazoval dovoz výkoné zahraniční techniky a prosperitu zemědělství.
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Ing. Jan Fencl
funkční období: 22. 7. 1998 - 14. 7. 2002 (3 roky, 11 měsíců, 23 dní)
Narodil se 12. 6. 1942 v Uherském Hradišti.
Vysokou školu zemědělskou vystudoval v Brně. Zemědělskou praxi začal v různých funkcích v Agropodniku. 

Od roku 2001 vedl Zemědělský svaz - největší zemědělskou organizaci. Byl prvním prezidentem Česko-
moravské agrární unie. Od roku 1996 byl členem ČSSD. Ve vládě Miloše Zemana se stal ministrem 
zemědělství. Důsledně hájil zájmy zemědělců, chápal jejich potřeby a prosazoval jejich zájmy ve vládě České 
republiky. Snažil se zastavit pokles hrubé zemědělské produkce, snižování stavů skotu a prasat a prosazoval 
podporu státu pro zemědělské a potravinářské firmy. Prosadil vznik Vinařského fondu v Brně. V roce 1998 
byl zvolen senátorem a v roce 2009 se stal zakládajícím členem Strany práv občanů - Zemanovci. V současné 
době hospodaří na svém statku u Hodonína. 

Ing. Jaroslav Palas
funkční období: 15. 7. 2002 - 25. 4. 2004 (1 rok, 9 měsíců, 10 dní)
Narodil se 2. října 1952 v Bruntále.
Vášnivý myslivec a sportovec vstoupil do politiky v 90. letech minulého století. Byl poslancem ČNR 

a Poslanecké sněmovny za KSČM za Levý blok a od roku 1995 za ČSSD. V letech 2002 - 2005 byl ministrem 
zemědělství, v letech 2008 - 2012 hejtmanem Moravskoslezského kraje, od roku 2010 je senátorem v tomtéž 
kraji, obvod 64 - Bruntál. Pochází z učitelské rodiny. Po absolvování Střední zemědělskétechnické školy 
získal titul Ing. na Vysoké škole vinařské v Plovdivu (BLR). V zemědělství pracoval jako agronom, jako 
náměstek Státního statku v Městě Albrechticích. V letech 1996 - 1998 byl místopředsedou zemědělského 
výboru Poslanecké sněmovny a další 4 roky jeho předsedou. Ministrem zemědělství byl ve vládách V. Špidly 
a S. Grosse. V roce 2005 byl zvolen předsedou Českomoravské myslivecké jednoty.

Ing. Josef Lux
funkční období: 2. 7. 1992 - 31. 12. 1992 (5 měsíců, 29 dní)
funkční období: 1. 1. 1993 - 16. 7. 1998 (5 roků, 6 měsíců, 16 dní)
Narodil se 1. 2. 1956 v Ústí nad Orlicí. Zemřel 22. 11. 1999 v Seattlu v USA.
Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil na různých postech v zemědělské prvovýrobě. 

Především pak v JZD Zálší. Od roku 1982 byl členem Československé strany lidové. V září 1990 byl na 
mimořádném sjezdu ve Žďáru na Sázavou zvolen předsedou ČSL. V první vládě V. Klause se stal ministrem 
zemědělství ČR a zároveň místopředsedou vlády. Za jeho působení pokračovala přeměna zemědělských 
podniků a JZD na nové právnické a fyzické subjekty. Byl poslancem Sněmovny národů a Sněmovny lidu 
Federálního shromáždění a v 90. letech poslancem Poslanecké sněmovny ČR. Ing. Josef Lux v září 1998 
odstoupil ze zdravotních důvodů z funkcí, které zastával a ponechal si jen poslanecký mandát. Zemřel v roce 
1999 na následky vážné nemoci a je pohřben v Hemži u Chocně.

Ing. Petr Zgarba
funkční období: 25. 4. 2004 - 16. 11. 2005 (6 měsíců, 21 dní)
Narodil se 18. září 1959 ve Vsetíně.
Titul Ing. získal na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde také absolvoval postgraduální studium zaměřené 

na obilnářství. V období 1995 - 2002 byl ředitelm okresní Agrární komory v Havlíčkově Brodě. Do politiky 
vstoupil jako poslanec Parlamentu za ČSSD za kraj Vysočina. V roce 2005 byl jmenován ministrem 
zemědělství a současně se stal předsedou Pozemkového fondu ČR. Byl častou kritizován za způsob provedení 
výběrového řízení pro Český Telecom. Na funkci ministra rezignoval v roce 2005 po aféře s nestandardním 
prodejem státních pozemků. Ve volbách v roce 2010 poslanecký mandát neobhájil, protože byl „vykroužkován“. 
Ale poslancem se znovu stal v roce 2012 jako náhradník za Františka Bublana, který byl zvolen senátorem.

Ing. Jan Mládek, CSc.
funkční období: 16. 11. 2005 - 4. 9. 2006 (9 měsíců, 18 dní)
Narodil se 1. června v Jindřichově Hradci.
Před listopadem 1989 byl členem KSČ (1986 - 1989). V roce 1986 absolvoval Vysokou školu ekono mickou 

v Praze, dále pak studoval matematiku na Karlově Univerzitě v Praze, a postgraduální studium na univerzitě 
v Namuru (Belgie). V letech 1984 - 1990 pracoval v Prognostickém ústavu, kde získal doktorát. Do politiky 
vstoupil jako poradce ministra hospodářství, člen řídícího Výboru pro privatizaci bank, zástupce guvernére 
České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Od roku 1999 do roku 2001 byl náměstek ministra 
financí. Od roku 2002 - 2005 byl poslancem Parlamentu. V roce 2010 neuspěl ve volbách do Senátu. Do 
pamětí českých zemědělců se v dlouhé řadě ministrů významně nezapsal.

Česká republika (1993)
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Mgr. Petr Gandalovič 
funkční období: 9. 1. 2007 - 8. 5. 2009 (2 roky, 3 měsíce, 30 dní)
Narodil se 15. srpna 1964 v Praze.
V roce 1987 dokončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Po té nastoupil jako 

učitel fyziky na gymnáziu v Ústí nad Labem. V tomto městě byl také spoluzakladatelem Občanského fóra. 
V roce 1991 přešel do ODS. V letech 1992 - 1994 byl náměstkem ministra životního prostředí. Po té vrchním 
ředitelem a poradcem ministra na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1992 až 1997 byl generálním 
konzulem ČR v New Yorku. Po návratu z USA v roce 2002 byl zvolen primátorem města Ústí nad Labem. 
Krátce byl i ministrem pro místní rozvoj a to v první vládě M. Topolánka a v jeho druhé vládě se stal ministrem 
zemědělství. Od roku 2011 je velvyslancem ČR v USA. Jako ministr zemědělství vstoupil do povědomí 
národa v souvislosti s privatizací státního podniku Lesy ČR, který chtěl privatizovat. Šlo o ohromný pozem-
kový majetek ve velikosti 1/6 ČR.

Ing. Jakub Šebesta
funkční období: 8. 5. 2009 - 12. 7. 2010 (1 rok, 2 měsíce, 4 dni)
Narodil se 16. listopadu 1948 v Krumvíři.
Po absolvování Střední technické školy v Modré, zaměřené na vinohradnictví a vinařství, absolvoval 

Zahradnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Svoji praxi zahájil v JZD Krumvíř ve vinařské 
skupině. V letech 1976 - 1981 byl vzorkař ve Státní inspekci jakosti, současná Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. Po té až do roku 1990 byl inspektorem kontroly vína. Řídil krajský inspektorát ČZPI 
a od roku 1992 se stal ústředním ředitelem SZPI. Po pádu Topolánkovy vlády byl navržen ČSSD do pozice 
ministra zemědělství. Necelý měsíc byl také 10. ministrem životního prostředí ČR. Po odchodu z mi nisterstva 
se stal opět ředitelem SZPI a zároveň působí v dozorčích radách Výzkumného ústavu veteri nárního lékařství 
a Vinařského fondu ČR.

Ing. Ivan Fuksa
funkční období: 12. 7. 2010 - 5. 10. 2011 (1 rok, 2 měsíce, 24 dní)
Narodil se 15. července 1963 v Příbrami.
Vystudoval Střední průmyslovu školu v Praze a Vysokou školu dopravy a spojů. Pracoval v Dopravním 

podniku Praha a byl také učitelem odborných předmětů. Jako člen Občanského fóra zahájil svoji politickou 
kariéru a v roce 2002 se stal příbramským starostou. V lednu 2007 byl jmenován prvním náměstkem ministra 
financí. V roce 2010 se stal ministrem zemědělství. Snažil se prosadit vyjednání spravedlivých podmínek pro 
české zemědělce v EU, stejně jako úspory v rezortu, poctivou a racionální správu státního majetku, dbal také 
na zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a dokončení majetkového vypořádání. Své záměry 
nedokončil, protože byl předsedou vlády z funkce odvolán. Loni na podzim patřil mezi 6 nespokojených 
poslanců, kteří nechtěli podpořit ekonomický vládní balíček. Na posledním kongresu ODS neúspěšně kandi-
doval na post předsedy ODS.

Ing. Petr Bendl
funkční období: 6. 10. 2011 - 10. 7. 2013 (1 rok, 9 měsíců, 2 dni)
Narodil se 24. ledna 1966 v Kladně.
Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní - obor konstruktér víceúčelových obráběcích strojů. Prošel 

řadou pracovních míst např. jako hasič, vedoucí oddělení Okresního a Městského úřadu v Kladně. Od roku 
1994 působí ve volených veřejných funkcích. Byl 4 roky starostou města Kladna a v tomto období vykonával 
také funkci místopředsedy Svazu měst a obcí ČR. Byl poslancem Parlamentu České republiky, hejtmanem 
Středočeského kraje. V roce 2008 neúspěšně kandidoval za znovuzvolení do této funkce, s Davidem Rathem, 
lídrem ČSSD prohrál pouze 1,5 % hlasů. V letech 2002 až 2010 byl místopředsedou ODS, byl také ministrem 
dopravy ČR a stínovým ministrem dopravy. 

MVDr. Milena Vicenová
funkční období: 4. 9. 2006 - 9. 1. 2007 (4 měsíce, 5 dní)
Narozena 12. srpna 1955 v Přerově.
Téměř ve stoleté historii byla první ženou na postu ministra zemědělství. Je absolventkou gymnázia 

v Přerově a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, obory všeobecné veterinární lékařství a veterinární 
hygiena a ekologie. Praxi zahájila jako veterinární lékařka v České Lípě, odkud přešla pracovat jako redak-
torka Státní zemědělského nakladatelství, kde se stala šéfredaktorkou odborného zemědělského časopisu Náš 
chov. Na ministerstvu zemědělství se nejdříve stala vedoucí teritoriálního oddělení odboru zahraničních styků, 
po té vedoucí oddělení pro přípravu programu SAPARD - předvstupního zemědělského fondu pro rozvoj 
zemědělství a venkova, ředitelka odboru realizace strukturální politiky. Mimo jiné, byla i zástupkyní generál-
ního ředitele agentury SAPARD, koordinátorkou vlády pro vyjednávání Národního strategického referenčního 
rámce. Od roku 2007 je stálou představitelkou ČR při EU v Bruselu.
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Ing. Miroslav Toman, CSc.
funkční období: 10. 7. 2013
Narodil se 6. února 1960 v Žatci.
Absolvent Střední zemědělské technické školy v Přerově u Brandýsa nad Labem. Získal titul Ing. na 

České zemědělské univerzitě Praha, kde také v letech 1986 až 1989 získal jako odborný asistent aspi-
ranturu (CSc.). Praxi získal jako zootechnik v JZD Tečovice a později jako řídící pracovník v Agrotecu 
Hustopeče. V letech 1996 až 2001 působil jako diplomat - velvyslanecký rada ve Washingtonu 
a v Bratistavě. V letech 2002 - 2006 byl náměstkem ministra zemědělství. Od roku 2007 je prezidentem 
Potravinářské komory ČR. Ve vládě odborníků byl jmenován do funkce ministra zemědělství. Mezi jeho 
hlavní cíle patří odstranění povodňových škod a náhrady zemědělcům, které povodeň zasáhla, dokončení 
vyjednávání o Společné zemědělské politice, kvalitní potraviny a lepší informovanost spotřebitelů 
a se stavení rozpočtu ministerstva na příští rok 2014.

Přehled ministrů zemědělství na území Čech a Moravy od roku 1918
Poř. 
číslo

Jméno ministra fuknční období doba trvání

od do roků měs. dnů

Československá republika

1. Karel Prášek 14. 11. 1918 24. 6. 1920 1 9 11

2. Kuneš Sonntag byl pouze správcem ministerstva 24. 6. 1920 15. 9. 1920 0 2 21

3. Profesor Ing. Dr. Vladislav Brdlík úřednická vláda 15. 9. 1920 26. 9. 1921 1 0 12

4. František Staněk 26. 9. 1921 7. 10. 1922 1 0 12

5. Dr. Milan Hodža 7. 10. 1922 18. 3. 1923 3 5 12

6. Dr. Juraj Slávik  úřednická vláda 18. 3. 1926 12. 10. 1926 0 6 26

7. Prof. MUDr. Otakar Srdínko 12. 10. 1926 7. 12. 1929 3 1 27

8. Bohumír Bradáč 7. 12. 1929 29. 12. 1932 2 10 23

5. Dr. Milan Hodža od 5 do 9.11 ministr zemědělství a zároveň předseda vlády 29. 10. 1932 9. 11. 1935 3 0 12

9. Dr. Josef Zadina 9. 11. 1935 22. 9. 1938 2 10 14

10. Dr. Ing. Eduard Reich úřednická vláda 22. 9. 1938 4. 10. 1938 0 0 13

11. Dr. Ladislav Feierabend úřednická vláda 4. 10. 1938 15. 3. 1939 0 5 12

Protektorát Čechy a Morava

11. Dr. Ladislav Feierabend 15. 3. 1939 26. 1. 1940 0 10 12

12. Mikuláš z Bubna - Litic 26. 1. 1940 3. 2. 1940 0 0 9

13. Dr. Jaroslav Krejčí 3. 2. 1940 19. 1. 1942 1 11 17

14. Adolf Hrubý 19. 1. 1942 5. 5. 1945 3 3 18

Československá republika

15. Julius Ďuriš člen Košické vlády 4. 4. 1945 10. 9. 1951 5 5 7

16. Josef Nepomucký 10. 9. 1951 14. 9. 1953 2 0 5

17. Jindřich Uher současně místopředseda vlády 14. 9. 1953 12. 12. 1954 1 2 29

18. Marek Smida 12. 12. 1954 15. 10. 1955 0 10 4

19. Vratislav Krutina 15. 10. 1955 15. 6. 1956 0 8 2

20. Michal Bakula 16. 6. 1956 6. 3. 1959 2 8 2

21. JUDr. Lubomír Štrougal 6. 3. 1959 23. 6. 1961 2 3 18

22. Vratislav Krutina 23. 6. 1961 20. 9. 1963 2 2 28

23. Ing. Jiří Burian 20. 9. 1963 11. 4. 1967 3 6 22

24. Karel Mestek 11. 4. 1967 10. 4. 1968 1 0 0

25. Josef Borůvka 10. 4. 1968 1. 1. 1969 0 6 10

Česká socialistická republika

26. Josef Černý 1. 1. 1969 1. 1. 1971 2 0 0

27. Dr. Václav Svoboda 1. 2. 1971 9. 12. 1971 0 10 9

28. Ing. Josef Nágr, CSc. 9. 12. 1971 20. 9. 1976 4 8 13

29. Ing. Miroslav Petřík, CSc. 20. 9. 1976 30. 6. 1981 4 9 10

30. Ing. Miroslav Toman, CSc. 30. 6. 1981 1. 6. 1983 1 11 0

31. Ing. Ladislav Třeška, CSc. 1. 6. 1983 18. 6. 1986 3 0 18

32. Ing. Ondřej Vaněk, CSc. 18. 6. 1986 4. 12. 1989 3 5 19

33. Ing. Jan Vodehnal 4. 12. 1989 28. 6. 1990 0 6 13

34. MVDr. Bohumil Kubát 28.6.1990 1. 7. 1992 2 0 3

35. Ing. Josef Lux 2.7.1992 31. 12. 1992 0 5 29

Česká republika

35. Ing. Josef Lux současně místopředseda vlády 1. 1. 1993 16. 7. 1998 5 6 16

36. Ing. Jan Fencl 22. 7. 1998 14. 7. 2002 3 11 23

37. Ing. Jaroslav Palas 15. 7. 2002 25. 4. 2004 1 9 10

38. Ing. Petr Zgarba 25. 4. 2004 16. 11. 2005 0 6 21

39. Ing. Jan Mládek, CSc. 16. 11. 2005 4. 9. 2006 0 9 18

40. MVDr. Milena Vicenová 4. 9. 2006 9. 1. 2007 0 4 5

41. Mgr. Petr Gandalovič 9. 1. 2007 8. 5. 2009 2 3 30

42. Ing. Jakub Šebesta 8. 5. 2009 12. 7. 2010 1 2 4

43. Ing. Ivan Fuksa 12. 7. 2010 5. 10. 2011 1 2 24

44. Ing. Petr Bendl 6. 10. 2011 8. 7. 2013 1 9 2

45. Ing. Miroslav Toman 9. 7. 2013
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