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Naše  
hodnoty

Udržitelnost
Zemědělství bylo vždy oborem,  
který se předával z generace  
na generaci, a tak se k němu vždy  
přistupovalo. My tento přístup ctíme  
i dnes a s udržitel ností přistupujeme  
i k našim dalším odvětvím, v nichž podnikáme.

Odpovědnost
Jsme odpovědní k lidem, kteří pro nás  
pracují, místům a zemím, kde působíme, 
i životnímu prostředí, z něhož čerpáme zdroje.

Férovost
Vždy jednáme eticky, spravedlivě a morálně. 
Dodržujeme zákony, dohody a na naše slovo  
je spoleh.

Ekologie
Nejen v zemědělství a lesnictví jsme každý  
den v úzkém kontaktu s přírodou. Jsme si 
vědomi toho, že planetu máme jen jednu  
a bez jejích zdrojů se neobejdeme. 

Tradice
Přestože využíváme nejmodernější  
techno  l ogie, uvědomujeme si, že podnikáme 
v tradičních odvětvích, a přistupujeme  
k nim s respektem a pokorou.
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12,4 miliardy Kč
Tolik jsme za posledních  
10 let* investovali  
do ekologie našich  
provozů.
*2012-2021

Jsme odpovědní  
k naší planetě



Planetu máme jen jednu. Hospodaříme na ní, přijímáme její 
zdroje a naším cílem je zachovat ji i pro další generace. Bez 
kvalitní půdy, dostatku čisté vody a příznivého životního 
prostředí bychom nemohli pěstovat rostliny na polích, 
chovat zvířata ve stájích ani vyrábět potraviny. Zdravý 
les nám dává dřevo pro naše lesnictví a dřevařství, jiné 
suroviny potřebujeme i pro náš chemický průmysl a další 
odvětví. Odpovědné chování zní samozřejmě, ale víme, 
že všude na světě samozřejmé není. Proto si každý den 
připomínáme, že chovat se ekologicky a šetrně k přírodě je 
v zájmu nás všech. 

Uvědomujeme si náš závazek nejen k planetě, ale i k České 
republice, našim zaměstnancům a našemu podnikání. Proto 
vše, co děláme, musí být udržitelné nejen environmentálně, 
ale i ekonomicky.

Investujeme do ekologie našich provozů

Odpovědné chování k životnímu prostředí začíná vždy u hlav ní 
výrobní činnosti každého podniku. Žádné průmyslové odvět
ví se zcela nevyhne negativním dopadům na přírodu. Jsme si 
toho vědomi, a proto vždy usilujeme o to, aby byly co nejnižší. 
V roce 2021 jsme do ekologie našich provozů investovali více 
než 600 milionů korun.

Nižší emise z dopravy

Naše výrobky pomáhají snižovat dopad osobní i nákladní  
dopravy na životní prostředí. Díky produkci AdBlue přispívá
me k minimalizaci emisí spalovacích motorů. Jako význam
ný producent obou základních druhů kapalných biopaliv pro  
pohon motorových vozidel přinášíme komplexní řešení plně
ní legislativy EU v oblasti snižování emisí CO2 v dopravě.
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Odpovědnost k naší planetě  
se nám vrací v našich produktech

613
milionů Kč

Celkové investice  
do ekologie

2021

153 milionů
ZEMĚ

209 milionů
VODA

251 milionů
VZDUCH

53 milionů
Zvýšení zásob užitkové vody 

DEZA

44,5 milionu
Kotel K5 (snížení emisí NOx)  

DUSLO

45,7 milionů
Čistička odpadních vod

VODŇANSKÁ DRŮBEŽ 

Jsme odpovědní 2021
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Když se daří našim polím, daří se  
také našemu podnikání

Jako dobří hospodáři si uvědomujeme, že naše výsledky jsou 
přímo závislé na zdravé přírodě. Proto se chováme ohledupl
ně k půdě, vodním zdrojům, ovzduší i ke krajině jako takové. 
Na polích pravidelně střídáme plodiny v osevním postupu 
nebo budujeme remízky. Ročně také vysázíme miliony no
vých stromků. 

Jsme průkopníkem v zemědělské ekologii  
a v péči o krajinu

Neocenitelným pomocníkem jsou pro nás digitální techno
logie. Počítače ve spojení s GPS navigací a satelitními snímky 
dovedou účelně navrhnout dávkování a přesnou aplikaci 
hnojiv a ochranných přípravků rostlin. Tímto způsobem po
stupně snižujeme množství používané agrochemie, a tím 
i dopady zemědělské výroby na životní prostředí.

2 665
hektarů

Provozy v ekologickém  
režimu v roce  

2021

440 ha
TRAVNÍ 
POROSTY

53 ha
OSTATNÍ 
KULTURY

2 172 ha
ORNÁ PŮDA

4 865
hektarů

Plán provozů v ekologickém  
režimu v roce  

2022

1 657 ha
TRAVNÍ 
POROSTY

53 ha
OSTATNÍ 
KULTURY

3 155 ha
ORNÁ PŮDA

Rozšiřujeme  
naše ekologické 
zemědělství

Věděli jste že...

První farmu v ekologickém režimu  
jsme měli již v roce 2011, prvky precizního 

zemědělství jsou u nás běžnou praxí.

Ohleduplnost k přírodě zohledňujeme 
ve všech svých činnostech. Pravidelně 

hodnoceno nezávislými auditory ISCC EU 
(udržitelnost biomasy a biokapalin), PEFC 

(udržitelné hospodaření v lesích), ISO 14001 
(management životního prostředí)  

či v Certifikátu ekologického zemědělce.

V rámci precizního zemědělství, které nám 
například umožňuje šetrné a lépe zacílené 

hnojení, jsme za posledních 10 let jen  
do GPS a navigací naší mechanizace 

investovali 50 milionů Kč.
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Jsme součástí globálních závazků

Green deal je plán, jak zajistit udržitelnost v hospodářství 
Evropské unie. Proto i my v našich expertních skupinách 
pracujeme na postupu, jak přispět k tomuto závazku. 
V koncernu vznikla pracovní skupina, která zpracovává 
přehled potřebných opatření pro snížení CO2 do roku 2030 
až o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a současně pracuje 
na zabezpečení uhlíkové neutrality do roku 2050, a to pro 
každou společnost z koncernu.

Po identifikaci hlavních dotčených oblastí se skupina 
soustředí na rozpracování konkrétních projektů zaměřených 
jak na snižování emisí CO2, tak na další projekty v oblasti 
cirkulární ekonomiky. Hlavními nositeli těchto projektů 
jsou logicky společnosti chemické divize jakožto největší 
producenti CO2 ve skupině. I přes to, že v této oblasti už 
skupina v předchozích letech díky investicím a modernizaci 
výrobních technologií dosáhla značného pokroku – snížení 
emisí CO2 do 2021 od roku 1990 dosáhlo 60% výchozího 
stavu – byly identifikovány nové projekty, které by měly 
umožnit další snížení emisí CO2 až o cca 62 % proti stavu 
roku 1990, a to i přes intenzifikaci výroby a navýšení kapacit 
v řadě společností.

Nakládáme hospodárně se surovinami 

Snižujeme hmotnost plastových obalů a spotřebu vody ve 
výrobě. Voda je také základem každé chemické výroby. Pod
niky koncernu proto vybudovaly silný a precizní systém čiš
tění odpadních vod. Kvalita vypouštěné odpadní vody je dána 
limity, které jsou stanoveny státními orgány. Tyto limity jsou 
přísné a trvale kontrolovány. Příkladem aktivit vedoucích 
k maximálně hospodárnému a šetrnému nakládání s vodou 
je zvýšení zásob užitkové vody ve společnosti DEZA, a.s. 
Přispíváme tím k zadržování vody v krajině a zároveň zajiš
ťujeme chod výroby i v období sucha. Celková výše investice 
do tohoto opatření činila 53 milionů Kč.

Záleží na každém z nás

Udržitelné podnikání začíná u každého jednotlivého zaměst
nance. Proto ve všech našich provozech dbáme na šetrné 
a efektivní hospodaření se surovinami a minimalizaci tvor
by odpadu, který se snažíme třídit a v maximální míře dávat 
k recyklaci. Podporujeme tím odpovědné a ekologicky šetrné 
chování našich téměř 31 tisíc zaměstnanců.

O tolik naše chemické továrny snížily  
produkci oxidu siřičitého oproti roku 2011.

53 %
O tolik došlo ke snížení hodnoty oxidu dusíku za 10 let. 
Většina společností ve sledovaném období zvýšila výrobu, 
takže snížení emisí na jednotku produkce je ještě vyšší.

V roce 2021 
jsme vysázeli 
17 milionů 
stromů.

25 %

Plánované snižování emisí CO2  
ve vybraných společnostech skupiny
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Jsme odpovědní  
k zemím,  
kde působíme 

55,7 miliardy Kč
Tolik jsme za posledních  
10 let* zaplatili na daních  
a odvodech v zemích,  
kde působíme.
*2012-2021
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Za více než čtvrt století se nám podařilo vybudovat nej
větší český a slovenský zemědělský a potravinářský 
koncern a stát se významným výrobcem dusíkatých 
hnojiv v  Evropě. Patříme tak nejen mezi nejvýznamnější 
hráče na středoevropském zemědělském, potravinářském  
a chemickém trhu, ale máme přesah i do dalších odvětví  
a regionů. Celkově koncern AGROFERT působí v 15 zemích. 
Tyto země  pro nás představují nejen významné lokality pro 
náš byznys, ale především místa, se kterými jsme spjati  
a za která cítíme odpovědnost.

Jsme součástí komunity nejvýznamnějších evropských 
společností. Zakládáme si na férovém a etickém podni
kání, které vždy respektuje zákony země, kde podnikáme,  
a Evropské unie. AGROFERT vždy plní své povinnosti a zá
vazky. Do veřejných financí zemí, kde působíme, jsme za rok 
2021 zaplatili na daních a odvodech celkem 6,4 mld. Kč

Odpovědnost k zemím, kde působíme,  
je součástí našeho podnikání

12 213
dodavatelů ve střední  
a východní Evropě
2 588 živnostníků
5 569 společností s ručením omezeným
1 165 akciových společností 
2 891 ostatních subjektů

* Data vychází z auditovaných výsledků a účetní  * Data vychází z auditovaných výsledků a účetní  
závěrky koncernu AGROFERT za rok 2021.závěrky koncernu AGROFERT za rok 2021.

* Rusko v této brožuře neuvádíme záměrně.  * Rusko v této brožuře neuvádíme záměrně.  
 Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině   Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině  
 jsme začali ukončovat veškeré obchodní   jsme začali ukončovat veškeré obchodní  
 vztahy a aktivity s Ruskem a nesouhlasíme   vztahy a aktivity s Ruskem a nesouhlasíme  
 s ruskou invazí na Ukrajinu. s ruskou invazí na Ukrajinu.

130 miliard korun
Tolik jsme dohromady zaplatili za jeden rok  
živnostníkům a firmám ve střední  
a východní Evropě za jejich výrobky  
nebo služby.*

Jsme spolehlivým 
partnerem pro

Jsme odpovědní 2021
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Námi vydělané peníze vracíme zpět  
do rozvoje naší společnosti.

Za posledních 10 let jsme investovali do rozvoje našich spo
lečností více než 106 miliard korun. Z nich 3,9 miliardy tvo
řily dotace. To je méně, než v Česku AGROFERT odvede za 
jediný rok na daních a na sociálním a zdravotním pojištění. 
Investice AGROFERTU nestojí na dotacích, ale na myšlen
ce dlouhodobého rozvoje a růstu koncernu. V minulém roce 
jsme realizovali téměř 70  velkých investičních projektů  
s hodnotou vyšší než 20 milionů korun. 

Z těch největších si zaslouží za zmínku například nová por
covna, balírna a sklady společnosti Vodňanská drůbež, kte
ré zvýší kapacitu závodu, nebo rozšíření chovu skotu v DZV 
Nova či kompletní rekonstrukce výrobny krmných směsí 
v Milíně patřící společnosti Primagra. 

106 milionů
DZV NOVA
Rozšíření chovu  
skotu

9,94
miliardy Kč

Investice 
v roce 2021

2,32 miliardy
ZEMĚDĚLSTVÍ  
A PRVOVÝROBA

675 milionů
TECHNIKA A STROJE

2,14 miliardy
POTRAVINÁŘSTVÍ

36 milionů
MÉDIA

156 milionů
LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ

184 milionů
LOGISTIKA

647 milionů
VODŇANSKÁ DRŮBEŽ
Nová porcovna

76 milionů
PRIMAGRA
VKS Milín kompletní 
rekonstrukce

OSTATNÍ  
STÁTY

6,46 miliardy 1,51 miliardy

1,47 miliardy 412 milionů

91 milionů

121 milionů
NT Kft.
Nová lisovna 
potravinářských  
olejů

4,43 miliardy
CHEMICKÝ PRŮMYSL

Investice  
v roce 2021
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Zajišťujeme kvalitní české potraviny

Jako největší zemědělský a potravinářský koncern v České 
republice považujeme za součást svojí společenské odpo
vědnost přispívat k zajištění co nejvyšší potravinové sobě
stačnosti naší země. Jsme hrdí na to, že například produkci 
drůbežího masa v Česku pokrýváme téměř z 30 %.

Pokud by některý z našich potravinářských či zemědělských 
podniků omezil svůj provoz, český občan by tento výpadek 
pocítil v podobě nedostatku potravin na pultech obchodů.

Podporujeme vědu a výzkum

Aby naše investice byly efektivní, měly by odrážet současné 
i budoucí trendy. Proto investujeme stovky milionů korun také 
do vědy, výzkumu a inovací. Spolupracujeme s řadou prestiž
ních institucí, například s Fakultou chemickotechnologickou 
Univerzity Pardubice, Agronomickou fakultou Mendelovy 
univerzity v Brně a s řadou dalších akademických pracovišť.  

Stejnou zodpovědnost však vnímáme také v oblasti chemic
kého průmyslu. Chemickou továrnu totiž nelze zastavit ze 
dne na den, chemie je kontinuální proces. Stejně tak mno
ho našich chemiček je energetickým zdrojem pro město, ve 
kterém se nachází. Zastavení výrob by tak ovlivnilo i dodávky 
elektrické energie do domácností. Tradice našich firem je pro 
naše podnikání stěžejní. Lidé na ně spoléhají v každé době. 
A tak se budeme i nadále snažit dělat vše pro to, abychom 
jejich důvěru nezklamali.

Podílíme se na inovativních projektech i mimo ČR. Celkem 
kon  cern AGROFERT spolupracuje se šesti univerzitami  
a 26 odbor  nými středními školami, které svým rozmístěním 
a zaměřením odrážejí strukturu našich podniků.

Podíl AGROFERTU  
na roční produkci České republiky

Pomáháme propojovat studium s praxí.  
Studentům poskytujeme pro účely výuky  
i nejmodernější zemědělskou techniku.

Osobní kontakt nic nenahradí.  
Proto se potkáváme se studenty  
na veletrzích pracovních příležitostí  
na školách a při dalších příležitostech.

10 mil. Kč jsme 
investovali  

do vědy  
a výzkumu.

16+848429+7171 16+84844+96963+979717 %
VEPŘOVÉ  

MASO

29 %
DRŮBEŽÍ  

MASO

16 %
MÁSLO

4 %
MLÉKO

2,5 %
HOVĚZÍ  
MASO

Jsme odpovědní 2021



více než  
550 milionů Kč
Tolik rozdělila  
mezi potřebné  
Nadace AGROFERT  
od svého založení.*
*2011

Jsme odpovědní  
k místům,  
kde působíme 



45+88++66++88++11++3232

Zakládáme si na tom, že podporujeme prostředí, ve kte 
rém podnikáme. Většina našich společností je s regionem, 
ve kterém podniká, spjata desetiletí. Jsme proto dlou 
hodobým partnerem kulturních, sportovních a chari
tativních aktivit. Především je ale na nás spolehnutí 
a umíme rychle pomoci, pokud si to situace žádá. Velmi 
nám záleží na prosperitě a rozvoji míst, kde působíme, 
což začíná už od našich provozů a jejich bezprostředního 
okolí. A je to i o zdánlivých maličkostech, sbíráme a třídíme 
odpad, staráme se o zeleň, společně sportujeme. 

Nadace AGROFERT rozděluje srdcem

Víme, že někdy jsou peníze „až na prvním místě“, a proto 
naše společnosti i jednotliví pracovníci pravidelně posílají 
finanční částky do Nadace AGROFERT. Ta je následně pře
rozdělí a zašle tam, kde jsou  potřeba. V roce 2021 to byl na
příklad projekt pro rodiče samoživitele. Celkem loni Nadace 
přerozdělila 49 milionů Kč. Oceňujeme i aktivity našich za
městnanců, a proto je každoročně udělována cena Pomáhá
me srdcem těm, kteří nejvíce a obětavě pomáhají ostatním. 

Před Vánoci se již tradičně zapojili zaměstnanci koncernu do 
vánoční sbírky Nadace AGROFERT, která nese název „Pomá
háme Ježíškovi“. Skrze tento projekt jsme mohli splnit vá
noční přání stovkám dětí ze znevýhodněných rodin. Kolegové 
se i podíleli na rozvozu dárků pod vánoční stromečky přímo 
v rodinách.

Jsme dobrý soused

4 miliony
PODPORA ZDRAVÍ

3,1 milionu
SOCIÁLNÍ OBLAST

1,7 milionu
PODPORA DĚTÍ

14,2 milionu
PODPORA REGIONŮ

3,9 milionu
AKTIVITY NADACE 
AGROFERT NA SLOVENSKU

22,2 milionu
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

Jsme odpovědní k místům, kde působíme 

Podpořené oblasti  
Nadací AGROFERT v roce 2021

13

Fond pro rodiče samoživitele je ojedinělým 
projektem Nadace AGROFERT zaměřeným 

na podporu jedné ze skupin obyvatel nejvíce 
ohrožené chudobou. Cílem fondu je pomoci 

aktivním maminkám a tatínkům v jejich snaze 
najít východisko z tíživé životní situace a vrátit 

chod rodiny do „normálních kolejí”.

49,1
milionu

celkem

Jsme odpovědní 2021



Věděli jste, že...

Podporujeme místní sport a kulturu

Vedle finančních příspěvků Nadaci AGROFERT realizují jed
notlivé společnosti koncernu i svoje dílčí projekty a podpory. 
Nejvíce podpory směřovalo v roce 2021 do oblasti sportu 
(6,5 milionu Kč), sociální oblasti (5 milionů Kč) a pomoci ob
cím (4,2  milionu  Kč). Vedle toho jednotlivé podniky a jejich 
zaměstnanci realizovali stovky lokálních projektů, kde pomoc 
začínala již od 1 000 Kč.

V oblasti sportu jsou společnosti AGROFERTU etablovaným 
partnerem v řadě disciplín. Podporujeme družstva volejbalu, 
tenisu nebo hokeji. Ale není nám cizí ani automobilové závo
dění, společnost Precheza je partnerem Autoklubu Pretiox  
již 50. let.

Tradičním partnerem hustopečské rally je místní společnost 
Agrotec. Nezapomínáme ani na sportovní aktivity, do nichž se 
zapojují přímo naši zaměstnanci. Společně jsme si loni zabě
hali např. na Deza AGROFERT Run. 

Vlajkovou lodí naší lokální podpory je projekt Dobrý soused, 
kdy kolegové posílají nápady zlepšení svého okolí. Každý měsíc 
je vybrán jeden projekt, který je realizován.

V loňském roce na popud zaměstnance vznikla spolupráce 
se Záchrannou stanicí a ekocentrem Pasíčka. Vedle 
kalendáře na rok 2022, který šíří osvětu, jak pomoci 
zraněným zvířatům byly realizovány edukační programy 
pro vybrané školy, se kterými AGROFERT dlouhodobě 
spolupracuje.

Společnost Precheza podporuje motoristické soutěže 
pořádaných autoklubem PRETIOX již neuvěřitelných  
51 sezón. Tuto „šňůru“ nepřetrh ani těžký rok poznamenaný 
pandemií covidu, ve kterém se konal tradiční květnový 
slalom i s anticovidovými opatřeními.

V neděli 20. června 2021 se uskutečnil 
Dobrovolnický den v Dětské léčebně 
Vesna pod záštitou projektu Dobrý 
soused. Hlavním posláním této akce  
bylo zajištění zábavného dne  
pro léčené děti a jejich  
doprovod.

Tolik poslaly společnosti koncernu AGROFERT  
v roce 2021 do Nadace AGROFERT a vedle  
toho podpořily cca 260 dalších projektů  
ve výši 20 milionů.

210 mil. Kč

Jsme odpovědní k místům, kde působíme 

Stroje využívané v zemědělství jsou  
často největší a nejsilnější technika široko  

daleko. AGROFERT je majitelem největší  
takové flotily v ČR. Naši zemědělci jsou proto 

v úzkém kontaktu se zástupci obcí a vždy, když 
je potřeba, rádi vyjedou pomoci. Naše auta umí 

protáhnout cesty pokryté sněhem či blátem, 
odstranit velké předměty nebo odvést sutiny.  

Pro obce také vysekáváme škarpy, mulčujeme 
veřejná prostranství a pomáháme v těžko 

udržovatelných místech, hůře dostupných  
pro komunální techniku. 
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Jak koncern AGROFERT 
pomohl Moravě? 

Jsme odpovědní k místům, kde působíme 

Hasiči jsou naši hrdinové 

Mezi našimi kolegy máme také hasiče, kteří se starají o to, 
aby byly naše provozy zabezpečeny pro případy nečekaných 
krizových situací. Za tu dobu si u ostatních kolegů získali vel
ký respekt a sympatie. Přímo do DNA koncernu AGROFERTU 
tak pronikla všepřítomná podpora hasičů profesionálů 
i dobrovolníků. Nadace AGROFERT i v roce 2021 podporo
vala v rámci Hasičského fondu hasičské sbory, organizace 
a spolky, a to formou jednorázových finančních příspěvků.    

Radek Smrž bydlel se svou rodinou v novostavbě, kterou do-
končil minulý rok. Tornádo se na domu znatelně podepsalo. 
Bylo potřeba vytahat poničené betonové ploty, odklidit suť, 
opravit stropy, vytrhat poničené podlahy, opravit fasádu  
a také dům zateplit. Původní plán byl opravy dokončit do kon-
ce září, nicméně vzhledem k nedostatku materiálu se práce 
protáhnou zhruba do listopadu. Z posunutí termínu si pan 
Radek těžkou hlavu dělat nemusí – přístřeší mu nabídli rodi-
če, a tak s rodinou prozatím přebývá u nich. 

 ● Centrála AGROFERT ve spolupráci s Nadací  
AGROFERT rozdělila mezi tornádem postižené kolegy 
rovným dílem 1 000 000 Kč

 ● Zaměstnanci celého koncernu ve spolupráci  
s Nadací AGROFERT vybrali na sbírkový účet 397 231 Kč 

 ● Zaměstnanci Agrotecu přispěli ve sbírce 230 000 Kč 

 ● Společnosti Navos a Agro Jevišovice odeslaly na trans
parentní účet založený městem Hodonín 500 000 Kč 

 ● Hmotné dary firem napříč celým koncernem Moravanům 
pomohly překlenout to nejhorší období 

 ● Fatra poskytla hydroizolační fólie na opravu střech  
v hodnotě 500 000 Kč 

 ● Penam zavezl do postižených oblastí pečivo v hodnotě 
300 000 Kč 

 ● Afeed daroval 1 tunu krmiva pro hospodářská zvířata 

 ● Společnost Zera zapojila do odklízení trosek po tornádu 
svou techniku 

 ● Firma Zemos přispěla plachtami na zakrytí střech,  
úklidovými prostředky, zapůjčením elektrocentrály  
a darem v podobě 1,1 tuny krmiva pro hospodářská  
zvířata

Rodný dům paní Marty tornádo nešetřilo. Byl tak poničený, 
že musel k zemi. Paní Marta se tak pustila se svou rodinou do 
stavby domu nového. Kvintovi však přiznávají, že měli „štěs-
tí v neštěstí“ – pomoc, která přišla od blízkých a především 
také od kolegů z práce ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba, 
byla nepostradatelná. Dnes už se blýská na lepší časy. Práce 
se posouvá rychle, a tak Kvintovi chtějí do letošních Vánoc 
bydlet. Zatím přečkávají v podnájmu a také v karavanu, který 
je u nově vznikající stavby zaparkovaný. Rodina chce mít  
o stavebních pracích přehled a také se do nich aktivně zapo-
jovat, aby byla stavba nového domu rychlejší.
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Taková pomoc šla díky zaměstnancům 
AGROFERTU rodinám s dětmi,  
do jejichž života vstoupilo tornádo.

2,8 mil. Kč

Tornádo na jižní Moravě

Během léta 2021, kdy postihla jižní  
Moravu přírodní katastrofa v podobě tornáda,  

se semkli společnosti koncernu AGROFERT  
i jednotliví zaměstnanci, aby společně pomohli. Nadace 

AGROFERT otevřela Krizový fond na podporu rodin  
s dětmi zasažených tornádem a bouřemi 24. června 

2021. Vedle darované finanční i materiální pomoci  
se o psychickou podporu postižených starali obětaví 

kolegové z HR oddělení centrály AGROFERTU.

Radek Smrž  
prodejce nákladních aut,  

AGROTEC, a. s.

Marta Kvintová  
prodejkyně osobních aut Škoda,  
AGROTEC, a. s.

Jsme odpovědní 2021



52,9 tisíce 
Tolik lidí našlo  
za posledních 10 let*  
v koncernu  
AGROFERT  
zaměstnání.
*2012-2021

Jsme odpovědní  
k našim 
zaměstnancům 



AGROFERT ušel za poslední téměř tři dekády velký kus 
cesty. Rozrostl se, rozšířil pole svého působení a vstoupil 
na nové trhy. 

V roce 2021 se na jeho úspěchu podílelo přibližně 31 tisíc 
pracovníků v 15 zemích, z toho 21 tisíc v České republice. 
Velmi dobře si uvědomujeme, že naše podnikání stojí přede
vším na lidech. Naše aktivity začínají již u studentů, pro které 
realizujeme soutěže a absolventské programy. Naše kolegy 
podporujeme v profesním i osobním rozvoji a zajišťujeme 
jim co nejlepší pracovní podmínky, ale zároveň podporujeme 

dlouhodobou prosperitu i celé jejich rodiny. Průběžné pro
fesní rozvíjení a spokojenost zaměstnanců jsou pro nás pri
oritou. Do vzdělávání a rozvoje jsme v roce 2021 investovali  
60 milionů Kč. Zaměstnanci mají nastaven svůj osobní pro
gram rozvoje a není výjimkou, že se šikovní a pracovití kole
gové dostávají až do vysokých manažerských pozic. Zejména 
díky lidem je AGROFERT prosperující společností. 

Záleží nám na lidech

Jsme odpovědní k našim zaměstnancům 

31 tisíc zaměstnanců
21 tisíc zaměstnanců v ČR

AGROFERT vlastní firmy v 15 zemích
Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko, 
Rumunsko, Chorvatsko, Itálie, Švýcarsko, 
Polsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko,  
Velká Británie, USA a Brazílie.

*  Data vychází z auditovaných výsledků a účetní  
závěrky koncernu AGROFERT za rok 2021.
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24,2 miliard
Tolik zaplatily 
společnosti AGROFERTU 
na mzdách a odvodech 
za své zaměstnance 
za jeden rok.*

211 milionů
Náklady na zajištění 
kvalitního stravování 
zaměstnanců.

171 milionů
Příspěvek na penzijní 

připojištění našich 
zaměstnanců.*

159 milionů
Investice do 

bezpečnosti našich 
zaměstnanců. 

Jsme odpovědní 2021



Absolventské programy

Každá generace má své přednosti i potřeby. Ceníme si star
ších pro jejich zkušenost, mladé zase pro jejich energii a kre
ativní nápady. Velmi dobře si uvědomujeme, že začátky jsou 
těžké, a proto dáváme příležitost studentům v rámci absol
ventských programů, aby si rychle osvojili praktické doved
nosti. Povědomí o našich oborech zvyšujeme u budoucích 
generací také podporou atraktivních soutěží, jako je napří
klad Mladý chemik. 

Tradiční obory a vzdělávání zaměstnanců

Naše podnikání je postaveno na tradičních řemeslech, proto 
dlouhodobě spolupracujeme s více než třicítkou škol na po
pularizaci a někdy i záchraně tradičních oborů, jako jsou pe
kař, řezník, zootechnik a další. Investujeme do celoživotního 
vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců a oceňujeme naše 
inovátory a vynálezce. 

Druhý rok s koronavirem

Již druhým rokem jsme statečně bojovali s koronaviro
vou pandemií. Masivně jsme prováděli antigenní testování 
i v době, kdy to nebylo povinné. Celkem jsme tak za rok 2021 
provedli 450 tisíc testů a měli 26 tisíc člověkotýdnů za
městnanců v karanténě nebo v izolaci. 

Nepropustili jsme ani jednoho kolegu a nezastavil se žádný 
z našich provozů. Ve všech našich společnostech jsme od 
prvopočátku vypuknutí pandemie přijali striktní bezpečnost
ní opatření, zaměstnanci se rozdělili na týmy, omezili jsme 
externí návštěvy, tam, kde to bylo možné, jsme zavedli práci  
z domova, zaměstnancům jsme poskytli ochranné prostřed
ky. To vše s cílem ochránit zdraví našich zaměstnanců a za
jistit kontinuitu výroby. Všichni jsme se neskutečně semkli 
a díky tomu se naše výrobky a služby dostaly k zákazníkům 
tak, jak měly. Vždy se našel někdo, kdo si vzal směnu za ne
mocného kolegu. Pandemie nám pomohla se vrátit k oprav
dovým hodnotám, na kterých záleží. Sounáležitost a pomoc 
ostatním tak v AGROFERTU pěstujeme a podporujeme i do 
dalších let.   

My a koronavirus 
březen 2020–2022

provedených testů.

520 tisíc

200 vedoucích  
pracovníků v zemědělské divizi 

AGROFERTU  jsou absolventi dvou úzce 
spolupracujících škol, a to ČZU v Praze  

a Mendelovy univerzity v Brně. 

Studenti si v rámci našich 
absolventských programů  

rychle osvojí praktické dovednosti  
a získají nové přátele. 

Udržujeme tradiční řemesla a profese 
jako je např. pekařina. Prostřednictvím 
našich farem pro děti začínáme už  
u dětí předškolního věku.  

Jsme odpovědní k našim zaměstnancům 18
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Dlouhodobá prosperita s AGROFERTEM 

Svou kariéru s námi spojily mnohdy i celé generace. V jed
nom provozu se tak potkávají děd, dcera i vnuk. AGROFERT 
se profiluje jako dobrý zaměstnavatel tím, že lidem poskytu
je jistotu práce, výdělku a zázemí stabilní společnosti. Pravi
delně jsou také odměňováni jubilanti a je pro nás příjemnou 
zpětnou vazbou, když bývalí zaměstnanci přijmou pozvání 
k setkání. Stejně tak vnímáme i podprůměrnou míru fluktu
ace ve všech segmentech. U dělníků je trochu vyšší, u klíčo
vých řídících pozic téměř nulová. 

Životní spokojenost 

Je pro nás klíčové, aby naši pracovníci byli v životě spoko
jeni. V rámci našich benefitových programů tak naleznou 
zvýhodněné možnosti nadstandardní péče o zdraví, balíčky 
odpočinkových a sportovních aktivit, ale také různé dětské 
dny a příměstské tábory pro nejmenší členy rodiny.  

Otevřená komunikace

Jsouli pro nás lidé na prvním místě, pak komunikace je klí
čem k úspěšné spolupráci a budování dlouhodobých vztahů. 
Uvnitř koncernu jsme se propojili prostřednictvím intranetu, 
díky kterému sdílíme důležité informace napříč společnostmi 
a odvětvími. Se zapojováním jednotlivých společností jsme 
začali v lednu 2021 a již z intranetu čerpá informace více než 
23,5 tisíce našich lidí. 

Výrazně jsme posílili i externí komunikaci koncernu  
AGROFERT. Koncern má od roku 2021 dva tiskové mluvčí, 
kteří zajišťují profesionální servis médiím, tak aby novinář 
v každém okamžiku získal relevantní a včasné informace 
z dění koncernu. Jsme otevření i vůči veřejnosti, a proto jsme 
posílili i naši aktivitu na sociálních sítích, zejména Twitteru, 
Instagramu a LinkedInu.

Tradičním zdrojem informací z AGROFERTU je i náš AGRO
FERT magazín s nákladem 9500 výtisků, který každého čtvrt 
roku sdílíme s našimi obchodními partnery, školami a dalšími 
zainteresovanými stranami. Vedle našich webových stránek 
a komunikace do médií ho považujeme za velmi významnou 
součást našeho stakeholder dialogu.

Etický kodex

V AGROFERTU klademe důraz na to, aby byly dodržovány 
právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchod
ního styku. I proto jsme již v roce 2013 přijali tzv. Program 
Compliance. Jeho součástí je též Etický kodex obsahující zá
kladní zásady, hodnoty a pravidla koncernu. Oznámení o po
rušení těchto pravidel může kdokoli učinit prostřednictvím 
etické linky Tell Us na www.agrofert.cz. Tu mohou využít jak 
naši kolegové, tak obchodní partneři nebo zákazníci.

pracuje ve společnostech  
AGROFERTU déle než 50 let! 

10 zaměstnanců

má 60 let a více.

2 608 kolegů

Jsme odpovědní 2021





AGROFERT
v číslech

Jsme
odpovědní

konsolidovaná

Výroční 
zpráva 

https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/agrofert_vyrocni-zprava-2020-konsolidovana.pdf
https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/agrofert-v-cislech-2020.pdf
https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/agrofert_byly-jsme-a-budeme-odpovedni-2020.pdf


AGROFERT, a.s.

Pyšelská 2327/2, Chodov,  
149 00 Praha 4 
Česká republika

www.agrofert.cz
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