
Ing. Marian Jurečka 
Marian Jurečka se narodil v Přerově, kde vystudoval střední zemědělskou školu. V tomto 
zaměření pokračoval i v rámci vysokoškolského studia na Mendelově univerzitě v Brně, kde 
vystudoval rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin). 
Během studií na vysoké škole začal podnikat na rodinné farmě v Rokytnici. Později se stal 
vedoucím agrochemického distribučního střediska společnosti Lukrom spol. s r.o., kde 
pracoval pět let. V roce 2007 začal působit jako poradce ministra a předsedy Legislativní rady 
vlády pro zemědělství a životní prostředí, poradce ministra pro místní rozvoj a stal se členem 
Výboru pro rozvoj cestovního ruchu. Od roku 2017 je členem Rady Charity Olomouc. 
V roce 1999 vstoupil do KDU-ČSL. V prosinci 2011 byl zvolen 1. místopředsedou KDU-ČSL. 
V říjnu 2012 byl poprvé zvolen zastupitelem Olomouckého kraje. Mandát krajského 
zastupitele obhájil v krajských volbách v roce 2016 a následně i v roce 2020. V roce 2013 
kandidoval jako lídr KDU-ČSL v Olomouckém kraji do Poslanecké sněmovny a byl zvolen. 
Krátce zastával post předsedy Poslaneckého klubu KDU-ČSL. V lednu 2014 byl jmenován 
ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. V lednu 2020 se stal předsedou strany 
KDU-ČSL. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 obhájil svůj poslanecký mandát 
jako lídr kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji. 
Marian Jurečka je ženatý a má pět synů. Věnuje se hře na tubu a panovu flétnu, pořádá 
benefiční koncerty a je celoživotní skaut.  
 
Osobní údaje:  
Marian Jurečka, narozen 15. března 1981  
 
Vzdělání: 
1999–2005 Mendelova univerzita v Brně 
  Agronomická fakulta  
1995–1999  Střední zemědělská škola v Přerově 
 
Profesní a veřejná činnost: 
od 2002 Rodinná farma v Rokytnici  
2005–2010 Lukrom spol. s r.o. 
  vedoucí agrochemického distribučního střediska 
2007–2009 Úřad vlády ČR  

poradce ministra a předsedy Legislativní rady vlády pro zemědělství a životní 
prostředí 

  poradce ministra pro místní rozvoj a člen Výboru pro rozvoj cestovního ruchu 
2005–2009 člen komise pro rozvoj venkova a zemědělství v Radě Olomouckého kraje 
2010–2013 vedoucí agrochemie ve společnosti Agro 2000 s. r. o. 
2012–2017 ministr zemědělství ČR  
od 2012 zastupitel Olomouckého kraje 
od 2013 poslanec PSP ČR 



2017–2021 člen zemědělského výboru PSP ČR 
  místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR 
od 2017 člen Rady Charity Olomouc 
 
  


