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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 
podle § 21 odst. 1 až 3 zákona o účetnictví 

1. Přehled činnosti společnosti 

Společnost AGROFERT, a.s. je orientovaná přede-
vším na  korporátní řízení společností koncernu 
AGROFERT. Společnost zastřešuje centrální akti-
vity celého koncernu a poskytuje společnostem 
koncernu poradenský servis v řadě oblastí, mezi 
které patří mj. účetní operace, informační a tele-
komunikační technologie, personalistika a řízení 
lidských zdrojů, public relations, marketingová 
komunikace, nákup vybraných položek zboží 
a služeb, prodej majetku, interní audit a bezpeč-
nost. AGROFERT, a.s. pro koncern také zabezpe-
čuje akvizice a nabízí i finanční služby a souvisejí-
cí poradenství. Společnost zároveň vyvíjí i vlastní 
obchodní činnost, a  to v  oboru zemědělských 
komodit, krmiv, hnojiv a agrochemie.

2. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti 
společnosti 

Hospodářské výsledky společnosti zaznamenaly 
oproti předchozímu období pokles. Ten byl způ-
sobený především poklesem ceny surovin a ko-
modit, ale objemově nedošlo ke snížení obchod-
ních aktivit. Společnost nadále drží své místo 
na trhu a její podnikatelské aktivity jsou na sta-
bilně dobré úrovni. Ve finanční části hospodaření 
společnosti se stejně jako v předchozích letech 
výrazně promítají dividendové toky od  dceři-
ných společností, které mají významný dopad 
na celkové výsledky hospodaření společnosti.

3. Hospodářské postavení společnosti 

Obrat společnosti za prodej zboží a výkony do-
sáhl v  roce 2015 částky 18.936 mil. Kč, což je 
ve  srovnání s  rokem 2014 pokles o  464 mil. Kč  
(o 2,39 %). Hlavním důvodem nižšího obratu byl 
pokles ceny surovin a komodit. Celková obchod-
ní marže společnosti poklesla, a to o 1,79 %, při-
daná hodnota vzrostla o 8,9 % na 741,57 mil. Kč. 
Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním 
činil 2.560,35 mil. Kč, po  zdanění pak 2.473,13 
mil. Kč. Ve  srovnání s  rokem loňským dochází 
k nárůstu hospodářského výsledku před zdaně-

ním o 27,36 %, a to především z důvodů vyššího 
inkasa dividend.

V  oblasti provozního hospodářského výsledku 
došlo v porovnání s minulým rokem k mírnému 
nárůstu o 107,6 mil. Kč a na zisk 423,3 mil. Kč. 

Právě výnosy z dlouhodobého finančního majet-
ku v letošním roce přinesly do výsledku hospo-
daření společnosti zisk ve  výši 3.143,36 mil. Kč, 
což bylo o 921,9 mil. Kč více než loni. V případě 
bilanční sumy společnosti dochází k 31. 12. 2015 
k  jejímu nárůstu na  hodnotu 39.046,03 mil. Kč 
(o 1,4 %). Důvodem je ponechání zdrojů na  in-
vestice v dceřiných společnostech. 

Krátkodobé závazky poklesly o 24,68 % na hod-
notu 5.511,42 mil. Kč (tj. o 1.805,52 mil. Kč), ban-
kovní úvěry jsou k 31. 12. 2015 nulové. 

4. Významné skutečnosti, které nastaly po roz-
vahovém dni 31.12.2015

Dne 29. ledna 2016 společnost uzavřela smlou-
vu o  převodu podílů ve  společnosti RAPACES 
GROUP s.r.o., IČO 28622111, se sídlem Kloster-
mannova 364/12, Slavonín.

Dne 30. března 2016 společnost uzavřela 
smlouvu o  úplatném převodu cenných papírů                                           
ve společnosti  Animalco a.s., IČO 00536458, síd-
lem na Kocínce 1, Praha 6.

Dne 4. dubna 2016 společnost uzavřela smlouvu 
o úplatném převodu akcií ve společnosti CENT-
ROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem 
Štefánikova 167, Zlín. 

5. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti 
a hlavní rizika a nejistoty

Podnikání společnosti stojí na  pozitivních 
a dlouholetých vztazích se zákazníky a dodava-
teli, nadstandardních manažerských výkonech, 
přizpůsobivosti trhu i podnikatelskému prostře-
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dí a účinném využití synergií napříč koncernem.  
AGROFERT, a.s. systematicky pracuje na  racio-
nalizaci vnitřní organizace, zvyšování efektivity 
řízení a  vhodném modelu uspořádání obchod-
ních sfér, ve kterých působí. Výsledky roku 2015 
prokázaly zdravý směr v hospodaření a  společ-
nost plánuje i  nadále pokračovat v  naplňování 
stanovených cílů své strategie a obchodní poli-
tiky.  

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že 
aktivity roku 2016 přispějí k  pozitivnímu vývoji 
hospodaření a  podnikatelské činnosti společ-
nosti a  povedou nadále k  udržitelnému rozvoji 
obchodních aktivit a obhájení pozice na tuzem-
ském trhu i v rámci trhů střední Evropy. 

6. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

AGROFERT, a.s. nemá vlastní výzkum a  vývoj, 
ale dlouhodobě v této oblasti spolupracuje s řa-
dou středních a vysokých škol a univerzit. Mezi 
nejvýznamnější partnery společnosti patří Čes-
ká zemědělská univerzita v  Praze, Mendelova 
univerzita v  Brně, Univerzita Pardubice, Vysoká 
škola ekonomická v  Praze, Vyšší odborná škola 
a střední zemědělská škola a Benešov či Střední 
průmyslová škola chemická Pardubice. 

V  oblasti zemědělství společnost dlouhodo-
bě spolupracuje se sekundárním a  terciárním 
vzdělávacím sektorem a  je iniciátorem koope-
race v oblasti vědy a výzkumu se zemědělskými 
a  potravinářskými společností koncernu. Mezi 
významné aktivity patří polní pokusy, zaměřené 
na péči a ochranu rostlin a zemědělských plodin. 
Výsledky těchto pokusů jsou pravidelně pre-
zentovány odborné veřejnosti v rámci seminářů 
a tzv. Polních dnů, které společnost organizuje. 
AGROFERT, a.s klade důraz na propojení akade-
mické sféry a  praxe, příkladem je např. vlastní 
studijní předmět „Prostředky pro ochranu rost-
lin“ na Mendelově univerzitě v Brně, kde špičkoví 
odborníci společnosti předávají studentům své 
praktické znalosti a  zkušenosti a  kde se rovněž 
realizuje řada tematických výzkumných úkolů.

V roce 2015 společnost rozšířila spolupráci s aka-
demickou sférou nově i na oblast marketingové 
komunikace. Celkem šest studentských týmů 
z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně a z Provozně-ekonomické 
fakulty České zemědělské univerzity v Praze ak-
tivně pracovalo s experty ze společnosti na pří-
pravě kreativních konceptů marketingových 
kampaní pro rok 2016. 

7. Aktivity v oblasti ochrany životního prostře-
dí

Péče o  životní prostředí je integrální součástí 
podnikatelských aktivit společnosti. AGROFERT, 
a.s. důsledně plní všechny legislativní ekologické 
požadavky. Součástí certifikací, které společnost 
drží, je i hodnocení přístupu k životnímu prostře-
dí. Jedná se především o:

ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru Nákup, skladová-
ní a prodej zemědělských plodin, obilovin, olej-
nin, luštěnin a krmiv

GTP (Good Trading Practice dle zásad Codex Ali-
mentarius)

GMP+ B.3 (Good Manufacturing Practice), pro 
obchod s krmnými surovinami 

ISCC (International Sustainability et Carbon Cer-
tification), certifikace biomasy a biopaliv.

8. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní 
vztahy

Společnost k  31.12.2015 zaměstnávala 163 za-
městnanců, během roku došlo k  8 výstupům 
a  15 nástupům nových zaměstnanců, nemoc-
nost společnosti byla 1,28% a nedošlo k žádné-
mu pracovnímu úrazu. 

V oblasti pracovně právních vztahů a zpracování 
mezd se AGROFERT, a.s. striktně řídí platnou le-
gislativou a  interními předpisy. V průběhu roku 
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2015 byla společnost opakovaně kontrolována 
státními institucemi a  zdravotními pojišťovna-
mi, vždy zcela bezproblémově. Kontroly nevyká-
zaly žádné nálezy poukazující na jakákoliv vážná 
pochybení při zpracování personální agendy.

Významným projektem v  oblasti personalistiky 
společnosti i celého koncernu byla implementa-
ce nového personálně mzdového systému TAR-
GET společnosti M-PRO. Cílem tohoto projektu 
je zefektivnit a  sjednotit personálně-mzdové 
procesy napříč koncernem.

Společnost dlouhodobě klade důraz na  vzdě-
lávání zaměstnanců, budování personálních 
náhrad a  rozvoj specializovaných pracovních 
programů pro studenty a  absolventy. Konkrét-
ním příkladem aktivit v této oblasti je například 
program „Pig Camp“, který společnost spusti-
la ve  spolupráci s  dceřinou společností Animo 
Žatec, a.s. v roce 2015. Jedná se o roční praktic-
ko-teoretický tréninkový kurz pro vedoucí pra-
covníky chovu prasat, určený pro středo- a vyso-
koškoláky. 

Vztah mezi společnostní a zaměstnanci je určo-
ván jak legislativou, tak firemním Etickým ko-
dexem. Společnost důsledně podporuje :

- demokratické hodnoty, ochranu a dodržování 
lidských práv dle Listiny základních práv a svo-
bod

- práva každého člověka bez ohledu na jeho pů-
vod, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, ma-
teřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravot-
ní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, 
náboženské a  politické přesvědčení, společen-
ské postavení

- zásady rovného přístupu k zaměstnancům, je-
jich důstojnost, soukromí a osobní práva

- práci zaměstnanců pouze v souladu s právními 
předpisy

- principy péče pracovní prostředí a jeho trvale 
udržitelný rozvoj ve všech oblastech působnosti

- důstojné podmínky práce zaměstnanců a

- pravidla dodržování a zajištění bezpečnosti prá-
ce a zásad ochrany zdraví, vybavení zaměstnan-
ců pracovními a ochrannými pomůckami.

V situaci, kdy se zaměstnanec domnívá, že jsou 
jeho práva či Etický kodex jakýmkoliv způsobem 
porušovány, má k  dispozici anonymní etickou 
linku Tell Us (http://www.agrofert.cz/complian-
ce/, telefonní linka). Všemi zaznamenanými pod-
něty se zabývají speciálně vyškoleni compliance 
officeři a compliance manažer. Všechny informa-
ce získané prostřednictvím etické linky jsou za-
bezpečené proti zneužití a jejich archivace probí-
há v souladu s legislativou na ochranu osobních 
údajů.

9. Údaje o organizačních složkách v zahraničí

AGROFERT, a.s. organizační složka AGROCHÉMIA 
podniká v  segmentu nákup a  prodej agroche-
mie, nákup a prodej osiv a nákup a prodej lesnic-
ké agrochemie v rámci Slovenské republiky. 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA  
 
o podnikatelské činnosti společnosti AGROFERT, a.s. a stavu jejího majetku podle § 436 
odst. 2 zákona o obchodních korporacích za rok 2015. 

Podstatné ukazatele vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 jsou zřejmé z ostatních 
částí výroční zprávy za tento rok. Další potřebné informace jsou jedinému akcionáři poskytovány ope-
rativně, pokud si je vyžádá, a jediný akcionář nepožaduje, aby byly podány v rámci této zprávy před-
stavenstva. Stav majetku společnosti lze celkově označit za uspokojivý; v majetku společnosti nejsou 
vlastní akcie.

 

V Praze dne 26. února 2016

Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva

AGROFERT, a.s.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 
společnosti AGROFERT, a.s. za rok 2015

Představenstvo společnosti AGROFERT, a.s., se 
sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, 
IČO 26185610, zapsané v obchodním rejstříku 
pod sp. zn. B 6626/MSPH (dále jen “společnost 
AGROFERT ” nebo jen „společnost“), jako společ-
nosti ovládané, vypracovalo podle § 82 zákona 
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) 
následující zprávu o vztazích mezi společností 
AGROFERT a ovládající osobou a mezi společ-
ností AGROFERT a osobami ovládanými stej-
nou ovládající osobou (dále též jen „propojené 
osoby“) za uplynulé účetní období od 1.1.2015 
do 31.12.2015 (dále jen „rozhodné období“).

1. Struktura vztahů 

1.1. Struktura vztahů mezi osobami podle 
úvodního odstavce je rozvětvená a vícestup-
ňová a sestupně se odvíjí od ovládající (fyzické) 
osoby, jíž je Ing. Andrej Babiš, nar. 2.9.1954, 
bytem Průhonice, Františka Zemana 876, PSČ 
252 43. Ing. Andrej Babiš ovládá v seskupení 
ovládaných osob (obchodních korporací) přímo 
tři obchodní společnosti, a to právě společnost 
AGROFERT, dále společnost SynBiol, a.s., se 
sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 
149 00, IČO 26014343 (dále jen „společnost 
SynBiol“), a společnost Kostelecké maso a uze-
niny, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, 
PSČ 14900, IČO 26919958. Prvé dvě společnosti 
ovládají další korporace a tvoří tak dvě skupiny.

1.2. Každá z uvedených skupin ovládaných 
korporací je podrobena jednotnému řízení té 
společnosti, prostřednictvím které je ovládána, 
a tvoří s ní koncern ve smyslu § 79 ZOK. Skupina 
korporací podrobená jednotnému řízení společ-
nosti AGROFERT s ní tvoří koncern AGROFERT, 
skupina korporací podrobená jednotnému říze-
ní společnosti SynBiol s ní tvoří koncern SynBiol; 
existence koncernů byla v rozhodném období 
uveřejněna ve smyslu § 79 odst. 3 ZOK. 

1.3. Společnost AGROFERT je členem a řídící 
osobou koncernu AGROFERT. Základní struktura 
koncernu AGROFERT je vertikálně čtyřstupňová, 
tvořená společností AGROFERT jako společnos-
tí mateřskou a jejími dceřinými, vnukovskými 
a v malém rozsahu i pravnukovskými korpora-
cemi (až na výjimky obchodními společnostmi). 
Horizontálně se struktura koncernu neformálně 
člení do segmentů podle předmětů podnikání. 

1.4. Struktura vztahů v seskupení je schematic-
ky znázorněna v příloze. Struktura konkrétních 
vztahů v seskupení, jejichž účastníkem byla 
v rozhodném období společnost AGROFERT, 
a postavení jednotlivých účastníků v této struk-
tuře vyplývá vedle výše uvedených skutečností 
zejména z rozčlenění propojených osob jako 
smluvních stran v rámci přehledu vzájemných 
smluv podle oddílu 5 (toto rozčlenění v podstat-
ných rysech odpovídá uvedenému přiloženému 
schématu).

2. Způsob a prostředky ovládání 

2.1. Ovládání společností AGROFERT, SynBiol 
a společnosti Kostelecké maso a uzeniny, a.s. 
uskutečňuje Ing. Andrej Babiš výlučně svým 
rozhodováním v postavení jediného akcionáře 
při výkonu působnosti jejich valných hromad. 
Ovládání ostatních ovládaných korporací usku-
tečňuje jedině prostřednictvím prvých dvou 
uvedených společností, to znamená výlučně 
nepřímo.

2.2. Jakožto řídící osoba ovládá společnost AG-
ROFERT ostatní ovládané korporace, které jsou 
členem koncernu AGROFERT, nejen rozhodová-
ním v postavení jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady dané společnosti, 
ale i pokyny ve smyslu § 81 ZOK při uplatňování 
jednotného řízení koncernu. Forma těchto po-
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kynů se přizpůsobuje účelu. Zobecňující pokyny 
jsou vydávány jako vnitrokoncernové přepisy či 
metodiky apod. 

3. Úloha společnosti AGROFERT ve struktuře 
ovládacích vztahů v seskupení a v obchod-
ních vztazích

3.1. Ve vztahu k členům koncernu SynBiol 
a ke společnosti Kostelecké maso uzeniny, a.s. 
nemá společnost AGROFERT jako prvek řízení 
žádnou funkční úlohu, působí pouze jako odbě-
ratel či dodavatel v rámci obchodní činnosti dle 
svého předmětu podnikání (tyto smlouvy jsou 
konkrétně uvedeny v přehledu smluv v oddílu 
5).

3.2. V rámci koncernu AGROFERT je úlohou 
společnosti AGROFERT ve struktuře ovládacích 
vztahů přímé řízení dceřiných společností. 
S tím souvisí i jednotná koncepce v oblasti IT 
a poradenských služeb s důrazem na případná 
specifika té které dceřiné, případně vnukovské 
společnosti.  V obchodních vztazích pak společ-
nost AGROFERT působí zejména v  segmentu 
zemědělství a chemie, kdy je rovněž pro některé 
společnosti v koncernu významným dodavate-
lem či odběratelem vybraných zemědělských 
komodit a agrochemie, jak je patrné i z přehle-
du vzájemných vztahů uvedených v oddílu 5. 
této zprávy.

4. Přehled jednání vykazujících znaky podle 
§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK. 

Žádná taková jednání nebyla učiněna.

5. Přehled vzájemných smluv v rámci sesku-
pení, jejichž smluvní stranou je společnost 
AGROFERT, je uveden v Příloze č. 2, která je 
nedílnou součástí této zprávy.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání 

V rámci vztahů, které jsou předmětem této 
zprávy, nevznikla společnosti AGROFERT v roz-
hodném období žádná újma. Nepřichází tak 
v úvahu posuzování vyrovnání újmy podle § 71 
a 72 ZOK.

7. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik

Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod ply-
noucích společnosti AGROFERT ze vztahů, které 
jsou předmětem této zprávy, zejména vzhledem 
ke skutečnosti, že z nich nevznikla společnosti 
újma, je zjištění, že převládají výhody a z těchto 
vztahů neplynou rizika. 

V Praze dne  16.02.2016

AGROFERT, a.s.

Ing. Josef Mráz 
místopředseda představenstva

Ing. Petra Procházková 
členka představenstva
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Příloha č. 1 ke zprávě o vztazích společnosti AGROFERT, a.s. za rok 2015

Schéma struktury ovládacích vztahů v seskupení (vertikální členění)

Kategorie obchodních korporací podle stupně řízení jsou pojmenovány z pohledu mateřských společností 
koncernů 

Ing. Andrej Babiš 
přímo nebo nepřímo ovládající fyzická osoba

koncern  
AGROFERT

koncern SynBiol Kostelecké maso uzeniny, a.s. 
ovládaná osoba  
mimo koncerny

vertikální  
členění
I. st. AGROFERT, a.s.  

mateřská společnost
SynBiol, a.s. 

mateřská společnost
 

II. st. dceřiné  
korporace

dceřiné  
korporace

 

III. st. vnukovské korporace vnukovské korporace
 

IV. st. pravnukovské korporace pravnukovské korporace


V. st. --- prapravnukovské korporace
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Příloha č. 2 ke zprávě o vztazích společnosti AGROFERT, a.s. za rok 2015

5.1. Smlouvy s Ing. Andrejem Babišem

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace plnění za užívání prostor 2015 přefakturace
Přefakturace nájmu dopravního prostředku 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů za monitoring vozidel 2015 přefakturace
Přefakturace vstupenek 2015 přefakturace
Smlouva o prodeji CP 2014 platba v penězích

5.2. Smlouvy s korporacemi ovládanými společností AGROFERT

5.2.1. Smlouvy se společností Animalco, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.2. Smlouvy se společností DZV Nova, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Objednávka - implementace GPS systému k monitoringu 
mechanizace 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.3. Smlouvy se společností Doubrava a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby CleverMaps 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.4. Smlouvy se společností Sady CZ, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace údržby domény 2015 přefakturace služeb
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.5. Smlouvy se společností Pekárna Zelená louka, a. s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.6. Smlouvy se společností Agro Kostice, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.7. Smlouvy se společností PENAM Slovakia, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2010 poskytnutí služby
Dohoda o ručení 2014 poskytnutí ručení
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace nákladů na pojištění 2015 přefakturace pojištění
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby

5.2.8. Smlouvy se společností Profrost a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2010 poskytnutí služby
Přefakturace nákladů na pojištění 2015 přefakturace pojištění
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.9. Smlouvy se společností UNILES, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zápůjčce 2x 2015 poskytnutí finančních 
prostředků+ fakturace 
úroku 

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků

2011 poskytnutí služby

Smlouva o implementaci IS SAP ve znění pozdějších dodatků 2012 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu 2014 poskytnutí licencí
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014 výkon funkce člena 

představenstva
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům

2014 poskytnutí služby

Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva

2014 přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.10. Smlouvy se společností Olma, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování ekonomického poradenství ve znění 
pozdějších dodatků 2010 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování marketingového poradenství ve zně-
ní pozdějších dodatků 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva ve znění pozdějších dodatků 2013 poskytnutí licencí

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014 přefakturace
Zajištění ubytování zaměstnanců 2015 poskytnutí služby
Přefakturace - Retail summit - prezentace na konferenci, 
stánek 2015 přefakturace
Přefakturace - podpora konference Celiac Diseas 2015 přefakturace
Přefakturace - údržba softwaru Infor Lawson 2015 přefakturace údržby
Objednávka - produkty OLMA na reklamní akci (Den preven-
ce IKEM) 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby

5.2.11. Smlouvy se společností Mlékárna Hlinsko, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků (poradenství ekonomické) 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování marketingového poradenství ve zně-
ní pozdějších dodatků 2012 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace - nákladů na Retail summit na prezentaci 2015 přefakturace
Přefakturace reklamní kampaně - S láskou k mléku 2015 přefakturace
Přefakturace reklamní kampaně - Pokaždé jako poprvé 2015 přefakturace
Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace - podpora konference Celiac Diseas 2015 přefakturace
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Objednávka potravinových produktů na reklamní akce spo-
lečnosti AGF - 3x 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby
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5.2.12. Smlouvy se společností Agro Rozsochy, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.13. Smlouvy se společností Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.14. Smlouvy se společností Poľnohospodárske družstvo Beša 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.15. Smlouvy se společností Zemědělská společnost Luže, a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Objednávka - implementace GPS systému k monitoringu 
mechanizace 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.16. Smlouvy se společností PREOL, a. s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Rámcová smlouva o zpracování řepkového semene na surový 
olej (SŘO) nebo na metylester mastných kyselin (FAME) 2007 platba v penězích
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Dohoda o umožnění používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby 2008 poskytnutí služby
Smlouva o zprostředkování 2009 poskytnutí služby

Smlouva o užívání počítačového programu 2009
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání 

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2010 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Kupní smlouva - Semeno řepky - 3x (2015), 1x (2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Přefakturace - pevné linky, GSM, Konica Minolta 2015 přefakturace služeb
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace - vlajek na Polní dny 3 ks 2015 přefakturace vlajek
Přefakturace - půlroční členský příspěvek pro rok 2015 v Čes-
ké asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu 2015 přefakturace členství
Přefakturace prezentace na Den Zemědělce 2015 přefakturace služeb

Přefakturace propagace na akci SPZO Hluk 2015
přefakturace propa-
gace

Přefakturace grafiky (trička a brožury) 2015 přefakturace služeb
Přefakturace reklamních předmětů (trička, brožury, kapa 
desky) 2015

přefakturace rekl. před-
mětů

Přefakturace občerstvení 2015
přefakturace občerst-
vení

Přefakturace nákladů na zapůjčení vozu 2015 přefakturace služeb
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.17. Smlouvy se společností RK Náklo, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015
poskytnutí služeb + 
sublicence

Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb 
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5.2.18. Smlouvy se společností PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015
poskytnutí služeb + 
sublicence

Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb 

5.2.19. Smlouvy se společností Poděbradská blata, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015
poskytnutí služby + 
sublicence

Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Objednávka - implementace GPS systému k monitoringu 
mechanizace 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb 

5.2.20. Smlouvy se společností PMU CZ, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace - Retail summit - vstupenky na konferenci 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb 
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5.2.21. Smlouvy se společností PLEMCHOV Strašice a. s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb 

Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015
poskytnutí služeb + 
sublicence

5.2.22. Smlouvy se společností Penzion Labská, a. s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Poskytnutí služby datových schránek 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb poskytnutí služby
5.2.23. Smlouvy se společností NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.

Druh smlouvy
Rok uza-
vření

Plnění ze strany AGRO-
FERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služby

5.2.24. Smlouvy se společností MAVEX AGRO, spol. s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb (GPS sledování polohy vozidel) 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutní podlicence
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Objednávka - implementace GPS systému k monitoringu 
mechanizace 2015

poskytnutí služby + 
sublicence

Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.25. Smlouvy se společností Agropodnik Hodonín a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva 2015 poskytnutní podlicence
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace telefonních služeb 2015 přefakturace služeb
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.26. Smlouvy se společností Agro Vnorovy, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.27. Smlouvy se společností LIPRA PORK, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Ručitelské prohlášení 2014 poskytnutí ručení

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytnutí služby
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5.2.28. Smlouvy se společností MAFRA, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby

Smlouva o spolupráci - Dodání tisku, propagace 2015
platba v penězích, 
poskytnutí služby

Smlouva o implementaci IS SAP 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování údržby a podpory 2014 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2014 poskytnutí podlicence

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o zápůjčce č. 1/2015 2015

poskytnutí finančních 
prostředků + fakturace 
úroku

Dohoda o vzájemné spolupráci 2015
platba v penězích, 
poskytnutí služby

Smlouva o dílo - výroba a doprava časopisu Agrofert magazín 2015 platba v penězích

Smlouva o postoupení pohledávky -6x 2015
postoupení pohledáv-
ky za dlužníkem

Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace nákladů na údržbu domény 2015 přefakturace služeb
Přefakturace telefonních služeb 2015 přefakturace služeb
Přefakturace DNS Hosting a domény 2015 přefakturace
Objednávka - předplatné časopisu Téma 2015 platba v penězích
Objednávka - reality kredity 2015 platba v penězích
Objednávka - inzerce pracovních pozic na jobidnes.cz 2015 platba v penězích
Prodej voucherů na občerstvení na festivalu Colours of Ostra-
va 2015 prodej voucherů
Smlouva o převodu podílu (LED MULTIMEDIA) 2015 převod podílu
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

Smlouva o spolupráci 2015
odběr tiskovin/poskyt-
nutí propagace

5.2.29. Smlouvy se společností KLADRUBSKÁ a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Konzultační služby WinFas (podpora IFRS) 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby CleverMaps 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb poskytování služeb
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5.2.30. Smlouvy se společností PENAM, a. s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství (ekonomické) ve znění 
pozdějších dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o implementaci IS SAP - 2x 2015 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství (marketingového) 
ve znění pozdějších dodatků 2011 poskytnutí služby
Rámcová kupní smlouva na potravinářskou pšenici ve znění 
pozdějších dodatků 2014 dodávka zboží
Rámcová kupní smlouva na potravinářské žito ve znění poz-
dějších dodatků - 2x 2014, 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - potravinářská pšenice ve znění pozdějších 
dodatků 2015 dodávka zboží
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace právních služeb 2015 přefakturace služeb
Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Zajištění ubytování 2015 poskytnutí služby
Přefakturace - Retail summit - prezentace na konferenci, stá-
nek, vstupenky 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů na vrácený kamion 2015 přefakturace
Přefakturace analýz vzorků 2015 přefakturace
Přefakturace - podpora konference Celiac Diseas 2015 přefakturace
Přefakturace - PR - Médea 2015 přefakturace služeb
Objednávka občerstvení  - 4x 2015 platba v penězích
Smlouvy o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služeb

5.2.31. Smlouvy se společností Lieken AG  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování služeb 2013 platba v penězích
Smlouva o užívání počítačového programu 2013 poskytnutí služby
Překlady dokumentů 2015 poskytnutí služby
Smlouvy o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.32. Smlouvy se společností Lieken Brot - und Backwaren GmbH 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.33. Smlouvy se společností FERTAGRA  Deutschland GmbH 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Objednávky - prodej zboží - DENAX DPG OIL 2015 dodávka zboží
Objednávky - prodej zboží - DENAX DPG GRANUL 2015 dodávka zboží
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.34. Smlouvy se společností Devecseri Agrokémiai Kft.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Zmluva o zastúpení 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.35. Smlouvy se společností BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o úvěru 2015

poskytnutí finančních 
prostředků v roce 2015  
+ fakturace úroku 2015

Zmluva o zastúpení 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.36. Smlouvy se společností AgroZZN, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Podlicenční smlouva ve znění pozdějších dodatků 2014 poskytnutí podlicence
Nájemní smlouva ve znění pozdějších dodatků 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu 2012 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby

Smlouva o zápůjčce č. 1/2015 2015

poskytnutí finančních 
prostředků + fakturace 
úroku 
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o skladování -4x 2015 platba v penězích
Rámcová smlouva o skladování - 4x 2015 platba v penězích
Smlouva o nájmu nebytových prostor 2012 platba v penězích
Smlouva o dílo (analýza trhu) 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Canwil 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - DASA 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULAT - 3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Ječmen - 5x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - KORN kalí 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice potravinářská - 39x (2015), 12x 
(2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice krmná -8x (2015), 2x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - semeno řepky - 17x (2015), 7x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - semeno slunečnice 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - ALZON - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - AMOFOS - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Complex - 11x (2015), 1x (2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - DAP - 20x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ESTA - 13x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - CHLORID - 10x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - KORN KALI 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Krmná soda 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 20x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODASA - 24x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT - 13x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LEDEK 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MOČOVINA - 3x (2015), 4x (2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Pesticidy - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SÍRAN AMONNÝ - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sójový extrahovaný šrot toastovaný - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SPOLSAN - 7x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SUPERFOSFÁT - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Urea - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouvy - NPK(S) 15-15-15 - 2x 2014 dodávka zboží
Přefakturace nákladů na dopravu - nevyhovující kvalita 2015 přefakturace služby
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace nákladů na údržbu domény 2015 přefakturace služby
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace náhrady škody 2015 přefakturace služby
Zajištění tisku diářů 2015 dodávka diářů
Přefakturace stojného 2015 platba v penězích
Přefakturace sušení řepky 2015 platba v penězích
Koupě laserového dálkoměru 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

Rámcová smlouva o zprostředkování 2011
poskytnutí zprostřed-
kovatelských služeb

5.2.37. Smlouvy se společností AFEED, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům ve znění pozdějších dodatků 
-musí být nová 2014 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2011 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - AMINOKYSELINY, MCP, MgO, Síran sodný - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Močovina krmná - 1x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Plnotučná sója toastovaná - 2x (2015), 2x 
(2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - Rybí moučka - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Rostlinný surový olej - sojový - 1x 2014
Kupní smlouva - Slunečnicový extrahovaný šrot - 2x (2015), 3x 
(2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sójové boby expandované - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot - 13x (2015), 12x 
(2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sojový olej - 2x 2015 dodávka zboží
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Kupní smlouva - Monocalciumfosfát 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Mravenčan vápenatý 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Plnotučná sója toastovaná 1x (2015), 1x 
(2014) 2015, 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - Rybí moučka 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Síran sodný 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sójový extrahovaný šrot toastovaný - 8x 
(2015), 4x (2015) 2015, 2014 dodávka zboží
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5.2.38. Smlouvy se společností AGROFERT Polska Sp. z o.o  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva (os. automobil) 2015 prodej os. automobilu
Kupní smlouva (os. automobil) 2015 prodej os. automobilu
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Prodej drobného HM 2015
prodej drobného ma-
jetku

Kupní smlouva - Sladový květ granulovaný - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Semeno řepky - 1x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Kukuřice - 1x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Semeno řepky - 1x 2015 platba v penězích
Objednávky dopravy hnojiv 2015 platba v penězích
Přefakturace opravy telefonu 2015 platba v penězích
Přefakturace nákladů na mobilní telefon 2015 platba v penězích
Přefakturace nákladů na pevné linky 2015 platba v penězích
Kupní smlouva os. automobilu, vč. pneumatik a navigace - 
předávací protokol 2015 platba v penězích
Nákup výpočetní techniky 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.39. Smlouvy se společností Duslo, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství (poradenství ekonomic-
ké) ve znění pozdějších dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu 2009 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva komisionářská 2010 poskytnutí služby
Smlouva o postoupení smlouvy o zprostředkování (Smlouva 
o zprostředkování mezi Duslo a Agrofert Polska) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování údržby a podpory ve znění pozděj-
ších dodatků 2011 platba v penězích
Zmluva o poskytovaní služieb (zpracování mezd) 2009 platba v penězích
Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla 2015 platba v penězích
Zmluva o predaji a kúpe hnutelných vecí 2015 platba v penězích
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 2015 platba v penězích
Přefakturace znaleckého posudku ve smyslu smlouvy o pro-
deji vozu 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Čpavková voda 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Čpavek - 4x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - DAM - 77x (2015), 2x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - DASA - 24x (2015), 4x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - DASAMAG - 4x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - DUCÁNIT - 1x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - ENSIN hnojivo ES - 5x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LAD - 123x (2015), 11x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - Močovina krmná - 1x (2015), 1x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - Močovina hnojivo - 65x (2015), 10x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Přefakturace smutečního věnce 2015 platba v penězích
Přefakturace nákladů na opravu vozu dle smlouvy o proná-
jmu ze dne 1.6.2015 2015 platba v penězích
Přefakturace telefonních služeb 2015 platba v penězích
Přefakturace informační databáze 2015 platba v penězích
Objednávka - pronájem zasedací místnosti s občerstvením 2015 poskytnutí služby
Objednávka - letáky Polní dny 2015 dodání letáků
Přefakturace prezentace a reklamy na Konferenci prvovýrob 2015 přefakturace služeb
Objednávka - tonery 2015 platba v penězích
Přeúčtování letenek 2015 platba v penězích
Přefakturace nákladů na poradu obchodníků 2015 platba v penězích
Objednávka - prezentace v Katalogu Hnojiv 2015 poskytnutí služby
Objednávka - katalog hnojiv 2015 dodání katalogů
Objednávka - prezentace na Polních dní 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 2x 2014
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby

5.2.40. Smlouvy se společností Lovochemie, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2007 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva komisionářská 2011 poskytnutí služby
Nájemní smlouva 2005 platba v penězích
Smlouva o nájmu nebytových prostor 2010 platba v penězích
Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění pozdějších 
dodatků 2012 platba v penězích

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Dohoda o konsignačnom skladě 2013 poskytnutí služby
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování podpůrných administrativních služeb 2012 platba v penězích
Smlouva o poskytování komplexních výkonů a služeb pře-
kladiště zemědělských produktů v Ústí nad Labem - Západní 
přístav 2014 platba v penězích
Smlouva o skladování 2004 platba v penězích
Kupní smlouva - AMONIAK - 10x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT LAD - 291x (2015),  3x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - Ledek amonný - 1x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODAM - 274X (2015), 4x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA - 6x (2015), 5x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA 25+12S - 62x (2015), 1x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA 26+13S - 85x (2015), 1x (2014) 2015, 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT CN15 - 19X 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT LAS 24+6S - 7x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERTCN15 - 1x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Močovina - 2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pesticidy - listové hnojivo - 1x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Síran amonný granulovaný - 61x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - CHLORID DRASELNÝ - 10x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODAM 30 - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT LAD 27 - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT LAS 24+6S - 1x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SÍRAN - 7x 2015 dodávka zboží
Přefakturace pojistného - Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
konu funkce člena představenstva 2014

přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace podílu nákladů na konferencích - 2x 2015 přefakturace nákladů
Přefakturace vlajek 2015 přefakturace
Objednávky - černé folie 2015 platba v penězích
Objednávky - doprava hnojiv 2015 platba v penězích
Přefakturace tisků 2015 platba v penězích
Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace nákladů na propagačních akcích - 5x 2015 přefakturace služeb
Přefakturace inzerce „Prosperující olejniny“ 2015 přefakturace inzerce
Přefakturace maloparcelkových pokusů ČZU, AGRADA, MU 
Brno 2015 přefakturace služeb
Objednávka - katalog hnojiv 2015 dodání katalogů
Objednávka - prezentace v Katalogu Hnojiv 2015 poskytnutí služby
Přefakturace ubytovacích služeb 2015 platba v penězích
Poskytnutí marketingových služeb- zajištění akce AGROFERT 
LOVOCHEMIE RUN 2015 poskytnutí služeb
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Mandátní smlouva o zajištění a poskytnutí informací potřeb-
ných pro registraci chemických látek dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006 (dále 
jen REACH) 2010 platba v penězích
Mandátní smlouva 2009 platba v penězích
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb:výkon externího bezpečnost-
ního poradce RID 2004 platba v penězích
Smlouva o poskytování údržby a podpory 2014 platba v penězích
Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.41. Smlouvy se společností MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytnutí servisních a poradenských služeb 2015 poskytování služeb

5.2.42. Smlouvy se společností 1.Hradecká zemědělská a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 dodávka služeb
Konzultační služby WinFas         2015 dodávka služeb

přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Údržba domény přefakturace služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.43. Smlouvy se společností  AG AGROPRIM , s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Objednávka služeb provozu a podpory GPS, poskytnutí slu-
žeb datových linek 2015 poskytnutí služeb

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas         2015 poskytnutí služeb
Prodej licence ClenverAssets - dlouhodobý nehmotný maje-
tek 2015 prodej majetku
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.44. Smlouvy se společností AGF Food Logistics, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb

přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Objednávka přepravních služeb 2015 platba v penězích
pronájem vozidla 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

Smlouva o postoupení pohledávek 2015
postoupení pohledá-
vek za dlužníkem

5.2.45. Smlouvy se společností AGRO - VÁH, s.r.o  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2013 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Podpora GPS 2015 poskytnutí služeb
Konzultační služby WinFas         2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.46. Smlouvy se společností AGRO Jevišovice, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2012 poskytnutí služeb
poskytování výpočetního výkonu a související služby v oblas-
ti ICT 2014 poskytnutí služeb
Konzultační služby WinFas         2015 poskytnutí služeb
Kupní smlouva - jablečná drť 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - aminokyseliny 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - krmná soda 5 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - močovina 2 s 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - oxid horečnatý 2014 dodávka zboží
Kupní smlouva - sladový květ 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva slunečnicový šrot 2 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva sojové boby 3 x 2015 dodávka zboží
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

Smlouva o postoupení pohledávek 2015
postoupení pohledá-
vek za dlužníkem
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5.2.47. Smlouvy se společností Agrobech, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí  služeb

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Poskytnutí služby datových linek na základě objednávky 2015 poskytnutí  služeb
Prodej licence ClenverAssets - dlouhodobý nehmotný maje-
tek 2015 prodej majetku
Konzultační služby WinFas         2015 poskytnutí služeb
Poskytnutí softwarové aplikace Webdispečink, jednotka 
Vetronics - mobilní zařízení s přijímačem GPS pro on-line 
sledování polohy vozidel 2015 poskytnutí služeb
Poskytování služeb v oblasti ICT 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.48. Smlouvy se společností AGROMASS, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o podnájmu prostoru sloužících k podnikání 2011
poskytnutí předmětu 
podnájmu

Poskytnutí služby datových linek, údržba domény,konzultace 
SAP na základě objednávky 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.49. Smlouvy se společností Agropodnik a.s. Trnava  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům ve znění dodatků 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2009
poskytnutí počítačové-
ho programu

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Rámcová zmluva o preprave 2009 platba v penězích
Zmluva o podmienkach skladovania 2012 platba v penězích
objednávka - zboží zemědělské produkty platba v penězích
Kupní smlouva - ječmen 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice 5 x 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - kukuřice 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - žito 2014 platba v penězích
Smlouva o postoupení pohledávky 2015 platba v penězích

Smlouva o postoupení pohledávky - 4x 2015
postoupení pohledáv-
ky za dlužníkem

Poskytnutí ručení 2015 poskytnutí ručení 
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5.2.50. Smlouvy se společností AGROPODNIK Domažlice a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb

Smlouva o podnájmu nebytových prostor ve znění dodatků 2013
poskytnutí předmětu 
podnájmu

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Poskytnutí konzultačních a implementačních služeb v ob-
lasti SAP, v oblasti aplikací intranetu, poskytnutí výpočetní-
ho výkonu a služeb datových schránek, služby serverů MS 
Exchange na základě objednávky 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.51. Smlouvy se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2011
poskytnutí počítačové-
ho programu

Poskytnutí konzultačních a implementačních služeb v ob-
lasti SAP, v oblasti aplikací intranetu, poskytnutí výpočetní-
ho výkonu a služeb datových schránek, služby serverů MS 
Exchange, údržba licencí na základě objednávky 2015 poskytnutí služeb

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.52. Smlouvy se společností AGS AGRO České Budějovice a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace 
Smlouva o poskytování služeb - užívání softwarové aplikace 
Webdispečink poskytnutí aplikace
Poskytnutí konzultačních a implementačních služeb v ob-
lasti SAP, v oblasti aplikací intranetu, poskytnutí výpočetní-
ho výkonu a služeb datových schránek, služby serverů MS 
Exchange na základě objednávky 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.53. Smlouvy se společností ANIMO Žatec a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace 
Poskytnutí služeb výpočetního výkonu a služeb datových 
schránek, služby serverů MS Exchange na základě objednáv-
ky poskynutí služeb
Přefakturace právních služeb přefakturace 
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.54. Smlouvy se společností DEZA, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb

Rámcová smlouva o zprostředkování 2011
zprostředkování  uzaví-
rání obch.smluv

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Přefakturace pojistného 2013 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Poskytnutí ručení  -2x 2014 poskytnutí ručení
Poskytnutí marketingových služeb- zajištění akce AGROFERT 
DEZA RUN 2015 poskytnutí služeb

5.2.55. Smlouvy se společností Energetika Chropyně, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2013 přefakturace 
Poskytnutí výpočetního výkonu a služeb datových schránek 
na základě objednávky 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.56. Smlouvy se společností Farma HYZA a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.57. Smlouvy se společností Farma Opolany, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytování služeb
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace 
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb - web dispčink,GPS 2015 poskytování služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.58. Smlouvy se společností GreenChem Holding B.V.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Zajištění pronájmu salonku na základě dohody 2015 přefakturace nákladů
Přefakturace nákladů na propagaci 2015 přefakturace služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Dohoda o poskytnutí ručení 2015 poskytnutí ručení
Zprostředkovatelský prodej - provize platba v penězích
Komisionářská smlouva - nákup a prodej surovin 2010 platba v penězích
Zprostředkování cestovního pojištění 2015 platba v penězích

5.2.59. Smlouvy se společností HYZA, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.60. Smlouvy se společností KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2010 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování marketingového poradenství ve zně-
ní dodatků

2011 poskytnutí služeb

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům

2014 poskytnutí služeb

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků

2013 výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva 2012 poskytnutí podlicence
Přefakturace nákladů na pojištění 2015 přefakturace pojištění
Objednávka dárkových košů 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.61. Smlouvy se společností Kostelecké uzeniny a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům ve znění dodatků 2007 poskytování služeb

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2007
poskytnutí počítačové-
ho programu

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování marketingového poradenství ve zně-
ní dodatků 2011 poskytnutí služeb

Dohoda o poskytnutí ručení 2010
poskytnutí ručení + 
výnosy z ručení 

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků 2013

výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Zajištění nájmu salonku přefakturace nákladů
Smlouva o poskytování služeb - informační, telekomunikační, 
IT , IS údržba 2014 poskytnutí služeb
Objednávka - inzerce na portálu jobs dodávka služeb
Objednávka dárkových balíčků pro obchodní partnery -2x 2015 platba v penězích
Objednávka občerstvení - 2x 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Dohoda o poskytnutí ručení 2x 2008, 2011 poskytnutí ručení
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5.2.62. Smlouvy se společností Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí , a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2010 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování marketingového poradenství ve zně-
ní dodatků 2010 poskytnutí služeb
Podlicenční smlouva 2012 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování služeb 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků 2013

výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Objednávka dárkových balíčků pro obchodní partnery 2015 platba v penězích
Poskytnutí služeb helpdesk,datové linky, dat.schránky na zá-
kladě objednávky 2015 poskytnutí služeb

5.2.63. Smlouvy se společností KU uzeniny, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Poskytnutí služeb výpočetního výkonu a služeb datových 
schránek na základě objednávky 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.64. Smlouvy se společností KVARTO, spol.s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu 2012
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání 

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.65. Smlouvy se společností M+A+J spol.s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Podlicenční smlouva - Clever Maps 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

  



36 | strana

5.2.66. Smlouvy se společností Nový Dvůr Kunovice, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Podlicenční  smlouva  užívání SW 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.67. Smlouvy se společností Oseva Agri Chrudim, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Přefakturace pojistného 2014 přefakturace 
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Podlicenční  smlouva  užívání SW 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování služeb -web dispečink, GPS 2015 poskytnutí služeb
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.68. Smlouvy se společností Oseva Slovakia, s.r.o  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zápůjčce č. 1/2014 2014 poskytnutí zápůjčky
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům

2014 poskytnutí služeb

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Zmluva o poskytování služieb č. R-1/2014 2014 platba v penězích
objednávka - dodávka zboží 2015 platba v penězích

5.2.69. Smlouvy se společností Oseva, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2010
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků 2013

výkon funkce člena 
představenstva

Kupní smlouva -pesticidy 2015 dodávka zboží
Podlicenční smlouva 2014 poskytnutí podlicence
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

Smlouva o postoupení pohledávek - 4x 2015
posytoupení pohledá-
vek za dlužníkem

Objednávka - reklama, inzerce 2015 platba v penězích

5.2.70. Smlouvy se společností Precheza a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům ve znění dodatků 2009 poskytnutí služeb
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků 2013

výkon funkce člena 
představenstv a

Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Smlouva o poskytování údržby a podpory obl.ICT 2013 platba v penězích
Zajištění ubytování   ubytování 2015 přefakturace služeb

5.2.71. Smlouvy se společností Zemědělská společnost Blšany s.r.o. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence

5.2.72. Smlouvy se společností Preol Food, a.s  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.73. Smlouvy se společností Respo, spol.s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování služeb webdispečink GPS 2015 poskytnutí služeb
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.74. Smlouvy se společností Setba Budiměřice, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2012 poskyntutí služeb
Poskytnutí výpočetního výkonu a služeb datových schránek, 
služby serverů MS Exchange na základě objednávky 2015 poskyntutí služeb
Konzultační služby WinFas 2015 poskyntutí služeb
implementace, provoz a podpora GPS systému 2015 poskyntutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.75. Smlouvy se společností SCHROM FARMS spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.76. Smlouvy se společností Statek Břežany, spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.77. Smlouvy se společností Synthesia, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2008 poskytnutí služeb
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění 
dodatků 2013

výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva ve znění dodatků 2014 poskytnutí podlicence
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Kupní smlouva - Lovofert 2015 dodávka zboží
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 2014 platba v penězích
objednávka - dodávka IT materiálu 2015 platba v penězích
Přefakturace domény 2015 přefakturace

5.2.78. Smlouvy se společností Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015 přefakturace pojistného
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.79. Smlouvy se společností Vodňanská drůbež, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění dodatků 2010 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování marketingového poradenství 2011 poskytnutí služeb

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2013
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace nákladů na  údržbu domény 2015 přefakturace 
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Objedávka dárkových balíčků a občerstvení 2015 platba v penězích



40 | strana

5.2.80. Smlouvy se společností Výkrm Tagrea, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2010
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání 

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.81. Smlouvy se společností Výkrm Třebíč, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění dodatků 2010
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání 

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Přefakturace nákladů na údržbu domény přefakturace 
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace 
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.82. Smlouvy se společností ZD Křečhoř a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.83. Smlouvy se společností ZEOS Brnířov a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování služeb webdispečink, GPS 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.84. Smlouvy se společností Agropodnik Svitavy, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - DAM 8 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DASA 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ESTA 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Fosmag 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - GSH 2 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Chlorid 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LEDEK 13 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODAM 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Močovina 3 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Monoamonium 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - pesticidy 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SÍRAN 5 x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Spolsan 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Superfosfát 2x 2015 dodávka zboží

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Rámcová smlouva o skladování - 2x 2015 platba v penězích

5.2.85. Smlouvy se společností AGF Packaging, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zpracování mzdové agendy 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování účetních služeb 2014 poskytnutí služby
Dohoda o umožnění používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby 2014 poskytnutí služby
Smlouva o zápůjčce č. 1/2015 ve znění pozdějších dodatků 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace poštovného 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb kanceláře 2015 poskytování služeb

5.2.86. Smlouvy se společností AGRI CS a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.87. Smlouvy se společností AGRI CS Slovakia s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

5.2.88. Smlouvy se společností AGRO - NOVA spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Kupní smlouva - NTB, MT 2015 prodej majetku
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.89. Smlouvy se společností AGRO Mikulovice, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.90. Smlouvy se společností AGRO Plchov spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.91. Smlouvy se společností AGRO Přešovice, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb
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5.2.92. Smlouvy se společností AGROSPOL Košice, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.93. Smlouvy se společností AGROTEC servis s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.94. Smlouvy se společností AGRO-TEX a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 prodej licence
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytování služeb

5.2.95. Smlouvy se společností AgroZES, spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby
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5.2.96. Smlouvy se společností ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2013
přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace odměny za právní služby 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby

5.2.97. Smlouvy se společností BMC, spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služeb 2015

poskytnutí komplex-
ních služeb - plnění 
od 2016

Kupní smlouva - koupě vozů - 3x 2015 plnění v penězích
Objednávky - koupě vozů 2x 2015 plnění v penězích
Objednávka - servis vozů 2015 plnění v penězích
Zajištění znaleckého posudku v souvislosti s prodejem vozu 2015 plnění v penězích

5.2.98. Smlouvy se společností Cerea, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace zboží 2015 přefakturace

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace právních služeb 2015 přefakturace  
Přefakturace překladu 2015 přefakturace  
Přefakturace domény 2015 přefakturace  
Servis a přezutí pneu 2015 platba v penězích

Smlouva o postoupení pohledávek - 3x 2015
postoupení pohledáv-
ky za dlužníkem

Smlouva o skladování -2x 2003, 2014 platba v penězích
Smlouva o poskytování skladových služeb - 2x 1998, 2003 platba v penězích
Rámcová smlouva o skladování - 4x 2015 platba v penězích
Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění pozdějších 
dodatků 2012

poskytnutí předmětu 
nájmu
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Nájemní smlouva o pronájmu nebytového prostoru 2009
poskytnutí nebytového 
prostoru

Smlouva o dílo 2015 platba v penězích

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva ve znění pozdějších dodatků 2013 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby

Smlouva o zápůjčce - 2x 2015

poskytnutí peněžních 
prostředků + fakturace 
úroku 

Smlouva o postoupení pohledávek - 3x 2015
postoupení pohledáv-
ky za dlužníkem

Kupní smlouva - AMOFOS - 3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - DASA  - 2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - GSH NPK 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Ječmen - sklizeň 2014 - 2x ( 2015), 1x (2014) 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Kukuřice 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LEDEK AMONNÝ S DOLOMITEM  - 3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT LAD 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - MOČOVINA  -2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice krmná - 1x (2014), 7x (2015) 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská - 1x (2014), 14 x (2015) 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - řepka 7x ( 2014), 11x (2015) 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - SÍRAN AMONNÝ GRANULOVANÝ- 2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - slunečnicové semeno - 2x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - 1278/2015 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - 500kg BB 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - AMINOKYSELINY, MCP, Soda, MgO, Síran 
sodný - 5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - AMOFOS - 7x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - CAFO - 6x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Complex 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Cukrovarské řízky granulované sušené 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DAM - 20x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DAP - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODASA - 12x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DRASELNÁ SŮL GRANULÁT 2015 dodání zboží
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULAT - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - FOSMAG 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - GSH NPK - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - HOŘKÁ sůl 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - CHLORID DRASELNÝ - 5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - KORN 5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Kukuřice 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva -LOVOFERT -36x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LEDEK AMONNÝ S DOLOMITEM - 49x 2014 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 18x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVOSTART -2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Močovina - 45x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM -9x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - NPK -30x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - pesticidy 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - PIADIN - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Plnotučná extrudovaná soja Primasoja 
ve znění pozdějších dodatků - 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Rybí moučka - 5x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SÍRAN 9x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - síran draselný GRANULÁT 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Sladový květ 8x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Slunečnicový extrahovaný šrot - 9x 2014 dodání zboží
Kupní smlouva - Sojové boby extrudované 2014 dodání zboží
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot - 13x 2014 dodání zboží
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot - 27x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SPOLSAN - 10x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SUPERFOSFÁT 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Urea Jonava -5x 2015 dodání zboží

5.2.99. Smlouvy se společností ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pronájmu vozidla a PHM 2015 přefakturace 
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o implementaci - WinFAS 2014 poskytnutí služby
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5.2.100. Smlouvy se společností Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o.

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby

5.2.101. Smlouvy se společností Farma Holešov s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb

Přefakturace pojistného 2014
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby

5.2.102. Smlouvy se společností Fatra, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Objednávka balíčků pro obchodní partnery 2015 platba v penězích
Zajištění linoritu 2015 přefakturace
Zajištění občerstvení Colours of Ostrava 2015 poskytnutí služby
Čerpání kreditů za účelem inzerce 2015 poskytnutí kreditů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství 2008 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozdější-
ho dodatku 2009

poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby
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5.2.103. Smlouvy se společností JAVE PORK, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace MT, SMS, domény 2015 přefakturace služeb
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace pojistného 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Ručitelské prohlášení - 3x
2012, 
2013, 2014 poskytnutí ručení

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služby

5.2.104. Smlouvy se společností Logistics Solution, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouvy o užívání počítačového programu 2014
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace - nákladů za prověřování limitů pojištění pohle-
dávek 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů za pojištění 2015 přefakturace
Dohoda o poskytnutí ručení ze dne 1.12.2013 2013 poskytnutí ručení
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Objednávka dopravy - dusíkaté vápno 2015 platba v penězích

5.2.105. Smlouvy se společností MAFRA Slovakia, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Objednávka - předplatné HN 2016 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.106. Smlouvy se společností Pol‘nohospodárské družstvo Ludanice 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.107. Smlouvy se společností Procházka, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouvy o zápůjčce 2014 fakturace úroků 
Podlicenční smlouva 2012 poskytnutí podlicence
Smlouva o úvěru 2014 fakturace úroků 2015
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.108. Smlouvy se společností PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Poskytnutí ručení 2014 poskytnutí ručení
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.109. Smlouvy se společností První zemědělská Záhornice, a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
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5.2.110. Smlouvy se společností PRVNÍ ŽATECKÁ a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.111. Smlouvy se společností RYNAGRO a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služeb GPS 2015
poskytnutí služby + 
sublicence

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.112. Smlouvy se společností SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o reklamě 2009 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Dohoda o úhradě vícenákladů za audit 2015 přijetí platby
Objednávky zboží 2015 plnění v penězích
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5.2.113. Smlouvy se společností SPV Pelhřimov, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace nákladů na mobilní telefon 2015 přefakturace nákladů
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Dohoda o postoupení kupní smlouvy na extrahovaný sójový 
šrot 2015

postoupení kupní 
smlouvy na třetí osobu

5.2.114. Smlouvy se společností Stanice O, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2013
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o zajištění společenské akce 2015 plnění v penězích
Objednávka - zajištěn společenské akce 2015 plnění v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

5.2.115. Smlouvy se společností Statek Lom s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.116. Smlouvy se společností Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb



52 | strana

5.2.117. Smlouvy se společností TAJBA, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2010

poskytnutí počítačové-
ho programu k užití

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Kúpna zmluva na dodávku pripravkov na ochranu a výživu 
rastlín (31SK/1730/2009) ve znění pozdějších dodatků 2009 dodání zboží
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o postoupení pohledávek 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - sojové  boby 4x (2014), 6x (2015) 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice potravinářská 2015 platba v penězích

5.2.118. Smlouvy se společností VHM Morava, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.119. Smlouvy se společností Vnorovské vinohrady, s.r.o. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.120. Smlouvy se společností Vodňanské kuře, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace registrace a údržby domény 2015 přefakturace služeb
Přefakturace - nákladů za prověřování limitů pojištění pohle-
dávek 2015 přefakturace služeb
Objednávka - čerpání kreditů za účelem inzerce 2015 poskytnutí kreditů

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2010

poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování údržby a podpory 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.121. Smlouvy se společností VSV, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.122. Smlouvy se společností VUCHT a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Objednávky zboží 2015 plnění v penězích

5.2.123. Smlouvy se společností Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.124. Smlouvy se společností Wotan Forest, a.s. ( včetně vztahů, které se týkají společnosti JILOS 
HORKA, s.r.o., zaniklé v důsledku fúze )

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Dohoda o poskytnutí ručení - 2x 2013
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Přefakturace - Car control, poplatek vydání karty Benzina 2015 přefakturace 
Objednávka dřevěné bedýnky 2015 plnění v penězích

Smlouva o podnájmu nebytových prostor 2011
poskytnutí předmětu 
podnájmu

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování poradenství 2011 poskytnutí služby
Objednávka - grafika a výroba vlajky 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Dohoda o poskytnutí ručení  2011 poskytnutí ručení
Prodej pesticidů na základě objednávky 2015 dodávka zboží

5.2.125. Smlouvy se společností ZEAS Mančice, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 dodávka služeb
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

5.2.126. Smlouvy se společností ZEAS Puclice a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům - 2x 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.127. Smlouvy se společností ZEM, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
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5.2.128. Smlouvy se společností Zemědělská a.s. Krásná Hora 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.129. Smlouvy se společností Zemědělská akciová společnost Podchotucí, a.s.

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

5.2.130. Smlouvy se společností Zemědělská odbytová společnost Záhornice s.r.o.

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.131. Smlouvy se společností Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.132. Smlouvy se společností Zemědělská společnost Šmolovy a.s. 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.133. Smlouvy se společností ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

5.2.134. Smlouvy se společností Zlatý klas a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.135. Smlouvy se společností ZN Agro s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskynutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.136. Smlouvy se společností ZS Vilémov, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.137. Smlouvy se společností ZZN Pelhřimov a. s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

Smlouva o postoupení pohledávek 2015
postoupení pohledáv-
ky za dlužníkem

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o skladování ve znění pozdějších dodatků 2003 platba v penězích
Smlouva o poskytování skladových služeb 2010 platba v penězích
Smlouva komisionářská 2011 poskytnutí služby 
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 poskytnutí služby 
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2012

poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění pozdějších 
dodatků 2013 platba v penězích
Rámcová smlouva o skladování - 4x 2015 platba v penězích

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva ve znění pozdějších dodatků 2014 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Objednávka - čerpání kreditů za účelem inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Objednávka - pronájem salonku včetně občerstvení 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Kupní smlouva - ALZON - 8x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - AM INOKYSELINY, MCP, Soda, MgO, Síran 
sodný - 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - AMOFOS - 8x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - CAFO - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Complex - 42x 2015 dodání zboží
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - Cukrovarské řízky granulované sušené 
ve znění pozdějších dodatků - 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DAM - 9x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DAP - 28x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DASA - 21x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - ESTA - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - FOSMAG - 14x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - GSH -19x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - CHLORID DRASELNÝ - 22 x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - KORN  KALI - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Kukuřice - 1x ( 2014), 2x (2015) 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LEDEK - 35x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 51 x 2014,2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODASA - 52x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODAM- 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT - 84 x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVOSTART - 10x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Močovina - 58x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM - 16x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - NAC 27 N 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - NPK - 22x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Oves - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - pesticidy - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - PIADIN - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - PIVOVARSKÉ KVASNICE -5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - soja - 8x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - POLIDAP - 2x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Pšenice krmná 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Rostlinný surový olej - sojový 8x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Rybí moučka 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SÍRAN 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - sladový květ granulovaný - 4x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Slunečnicový extrahovaný  šrot ve znění poz-
dějších dodatků -4x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot -30x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SPOLSAN - 10x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SUPERFOSFÁT 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Urea - 27x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - YaraBela - 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - YaraMila - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - YaraVera 2015 dodání zboží
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - AMINOKYSELINY, MCP, Soda, MgO, Síran 
sodný 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Ječmen - 3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODAM - 2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - MOČOVINA 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Oves 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice krmná - 10x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice potravinářská - 3x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Řepkové semeno - 15x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Urea Jonava - 2x 2015 platba v penězích

5.2.138. Smlouvy se společností ZZN Polabí, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o převodu cenných papírů 2015 převod cenných papírů
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2009 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2011

poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva ve znění pozdějších dodatků 2014 poskytnutí podlicence
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o zápůjčce č. 1/2015 2015
poskytnutí zápůjčky + 
fakturace úroků

Přefakturace nákladů výjezdní kontroly 2015 přefakturace služby
Přefakturace nákladů na dopravu 2015 přefakturace služby
Přefakturace nákladů na čištění řepkového semene 2015 přefakturace služby

Přefakturace pojistného - 2x 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování skladových služeb 2006 platba v penězích
Rámcová smlouva o zprostředkování 2011 platba v penězích
Smlouva o skladování 2014 platba v penězích
Smlouva o dílo 2015 platba v penězích
Rámcová smlouva o skladování 2015 platba v penězích
Přefakturace nákladů na nakládku vozu 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - ALZON 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - AMOFOS - 9x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Canwil - 2x 2015 dodání zboží
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - Complex - 3x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DAP - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DASA - 5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - DRASELNÁ SUL 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - ENSIN - 2x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - EPSO 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULÁT - 15x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - FOSMAG - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - GSH - 7x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - HOŘKÁ SŮL 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - CHLORID - 11x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - KORN 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT - 33x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LEDEK - 18x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 39x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 6x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVODASA - 20x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - LOVOSTART 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - MOČOVINA - 16x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM - 21x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - NPK - 22x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - pesticidy 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - POLIDAP 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - POLIFOSKA M 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SÍRAN - 17x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Sladový květ granulovaný - 4x 2014, 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Sójový extrahovaný šrot - 4x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SPOLSAN - 12x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - SUPERFOSFÁT - 9x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - Urea - 7x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - YaraBela - 5x 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - ŽITO POTRAVINÁŘSKÉ 2015 dodání zboží
Kupní smlouva - ALZON 46 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULAT - 2x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Ječmen- 7x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Kukuřice - 5x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODAM 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA -3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pesticidy 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - pšenice 2x 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice krmná - 9x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská - 52x 2014, 2015 platba v penězích
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - řepka - 23x 2014, 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Slunečnicové semeno 2014 platba v penězích
Kupní smlouva - Urea Jonava  - 4x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Žito - 5x 2014, 2015 platba v penězích

5.2.139. Smlouvy se společností VEJPRNICE ENERGO s.r.o.   
( včetně vztahů, které se týkají společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o. zaniklé v důsledku jejího roz-
štěpení do několila společností)

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům - 2x 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

5.2.140. Smlouvy se společností AGF Logistics, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozdější-
ho dodatku 2012

poskytnutí  počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Vyúčtování rozdíly v dopravném 2015
vyúčtování rozdílu 
v dopravném

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Rámcová smlouva o přepravě věci 2015 platba v penězích

5.2.141. Smlouvy se společností AGRO Jinín a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytnutí poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb (užívání softwarové aplikace 
Webdispečink, jednotka Vetronics - mobilní zařízení s přijíma-
čem GPS pro on-line sledování polohy vozidel) 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.142. Smlouvy se společností AGROCOM HRUŠOVANY, spol. s r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Kupní smlouva - močovina 2015 dodávka zboží

5.2.143.  Smlouvy se společností AGROFERT Deutschland GmbH   

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Aktualizace a tisk brožury AGF v německé mutaci 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.144. Smlouvy se společností AGROFORS, s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytnutí poradenství ve znění pozdějšího do-
datku 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.145. Smlouvy se společností Agrotec a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2007 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Kupní smlouva - prodej osobního vozidla - 5x 2015
prodej osobního vozi-
dla
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace nákladů na inzerci 2015 přefakturace
Pronájem prostor 2015 poskytnutí prostor
Fakturace ubytování 2015 posyktnutí ubytování
Zajištění občerstvení 2015 zajištění občerstvení
Zajištění tisku brožur 2015 dodávka brožur
Přefakturace propagace 2015 přefakturace
Zajištění konference 2015 poskytnutí služby
Přefaktrurace podílu na promoakci 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Rámcová smlouva o provádění servisních prací 2012 platba v penězích
Rámcová kupní smlouva 2012 platba v penězích
Smlouva o nájmu dopravního prostředku - 2x 2014 platba v penězích
Smlouva o nájmu dopravního prostředku - 2x 2015 platba v penězích
Nájem dopravního prostředku 2015 platba v penězích
Nájem skákacího hradu 2015 platba v penězích
Nákup PHM, dálničních známek 2015 platba v penězích
Fakturace účasti na konferenci 2015 platba v penězích
Smlouva o postoupení pohledávek 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.146. Smlouvy se společností ACHP Levice a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poradenství ve znění pozdějšího dodatku 2008 poskytnutí služby
Kúpna zmluva -predaj prípravkov na ochranu a výživu raslín , 
ve znění pozdějšího dodatku 2009 dodávka zboží

Smlouva o užívání počítačového programu 2010
poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o poskytování vypočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Prodej kukuřice - 2x 2015 dodávka zboží
Přefakturace dopravy 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Kupní smlouva - kukuřice - 2x 2015 platba v penězích
Objednávka laboratorních rozborů 2015 platba v penězích
Objednávky hnojiv 2015 platba v penězích
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5.2.147. Smlouvy se společností ARBO, spol. s r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování vypočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.148. Smlouvy se společností Centrální laboratoř, s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování vypočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.149. Smlouvy se společností Centrum organické chemie s.r.o.   

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.150. Ceres Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.151. Smlouvy se společností DM Morava, s.r.o    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.152. Smlouvy se společností DOLINA spol.s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytnutí poradenství ve znění pozdějšího do-
datku 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.153. Smlouvy se společností Doubravická, a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby Winfas 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.154. Smlouvy se společností Drůbežárny Osík, a. s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2014 přefakturace
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva příkazní 2015 platba v penězích

5.2.155. Smlouvy se společností DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zápůjčce ve znění pozdějšího dodatku 2014 fakturace úroků 
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.156. Smlouvy se společností FARMTEC a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozdější-
ho dodatku 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Přefakturace pojistného 2015 přefakturace služeb
Pronájem prostor 2015 poskytnutí prostor
Přefakturace podílu na prezentaci 2015 přefakturace služeb
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.157. Smlouvy se společností BLUECHEM a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.158. Smlouvy se společností HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.159. Smlouvy se společností IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Agreement on granting a guarantee 2013 poskytnutí ručení
Consignment agreement (commission fee - hnojiva dle člán-
ku I.) 2014 poskytnutí služby
Agreement on the computer program usage concluded 
according to article 1746 section 2 of the Civil Code No. 
89/2012 Coll. 2014 poskytnutí služby
Contract on Provision of Computing Performance and Rela-
ted Services for Information Systems 2014 poskytnutí služby
Smlouva o zápůjčce ve znění pozdějšího dodatku 2014 fakturace úroků
Zmluva o zastúpení 2015 poskytnutí služby
Přefakturace pojistného 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů na ubytování 2015 přefakturace
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Prodej superfosfátu 2015 dodávka zboží
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Kupní smlouva - kukuřice - 3x 2015 platba v penězích
Nákup NPK 2015 platba v penězích

5.2.160. Smlouvy se společností LED MULTIMEDIA s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zpracování mzdové agendy 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o zápůjčce - 3x 2014, 2015 fakturace úroku 2015
Prodej kreditů za účelem využité inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Zajištění služby recepce + poštovné 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Výroba spotu Colours of Ostrava 2015 platba v penězích
Zhotovení LED panelu 2015 platba v penězích

5.2.161. Smlouvy se společností LIN a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Dohoda o spolupráci 2015
poskytnutí služby + 
platba v penězích

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.162. Smlouvy se společností LONDA spol. s r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o zápůjčce ve znění pozdějších dodatků 2014 platba úroků
Výroba spotu 2015 platba v penězích
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5.2.163. Smlouvy se společností ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.    
( včetně vztahů, které se týkají společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o. zaniklé v důsledku jejího roz-
štěpení do několika společností)

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby

Podlicenční smlouva 2015
poskytnutí služby + 
prodej licence

Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům - 2x 2014 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

5.2.164. Smlouvy se společností NOVOVES, s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.165. Smlouvy se společností NT Élelmiszer Termelő és Ker. Kft.   

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o úvěru ve znění pozdějšího dodatku 2014  fakturace úroku 
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Přefakturace vstupenek 2015 přefakturace
Pronájem výstavní plochy včetně reklamy 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.166. Smlouvy se společností Podielnické družstvo „Považie“ Považany  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.167. Smlouvy se společností Poľnohospodárske družstvo Bátovce   

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějšího 
dodatku 2013 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.168. Smlouvy se společností Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Poskytování poradenství 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.169. Smlouvy se společností PUCLICKÁ, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.170. Smlouvy se společností Primagra, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2010 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2010 poskytnutí služby

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Podlicenční smlouva 2015 poskytnutí podlicence
Smlouva o zápůjčce 2015 fakturace úroků

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace členství ČAPP 2015 přefakturace
Přefakturace domény 2015 přefakturace
Kupní smlouva - ALZON - 9x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - AMINOKYSELINY - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - AMOFOS - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - CAFO - 17x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Complex - 15x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Cukrovarské řízky 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DAP - 9x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DASAMAG - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ENSIN 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULAT - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - FOSMAG - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - GSH - 9x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - CHLORID - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Ječmen 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - KORN - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Kukuřice - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 48x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODASA - 34x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT - 65x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOSTAR 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot - 43x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Močovina - 35x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Slunečnicový extrahovaný šrot - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - NPK - 26x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - YaraMila - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - YaraBela 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Plnotučná extrudovaná sója Primasoja - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sladový květ granulovaný - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Spolsan - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Řepkové semeno 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM FOSFÁT - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ZaraBela SULFAN 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Síran amonný - 6x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Síran sodný 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Síran - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MCP, Soda, MgO, aminokyseliny 2015 dodávka zboží

Kupní smlouva - Pesticidy 2015
dodávka zboží  
+ platba v penězích
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování skladových služeb ve znění pozdější-
ho dodatku 2010 platba v penězích
Smlouva o poskytování skladových služeb 2014 platba v penězích
Rámcová smlouva o skladování - 5x 2015 platba v penězích
Smlouva o dílo 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Semeno řepky - 13x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Ječmen - 3x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVODASA - 4x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice krmná - 7x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská - 6x 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Complex 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - LOVOFERT 2015 platba v penězích
Kupní smlouva - Sojový extrahovaný šrot 2015 platba v penězích

5.2.171. Smlouvy se společností Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2013 dodávka služeb
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.172. Smlouvy se společností ZEMOS a.s.     
(včetně vztahů, které se týkají společnosti ZD Žatčany a.s. zaniklé v důsledku fúze s nástupnickou 
společnotí ZEMOS a.s.)

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
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5.2.173. Smlouvy se společností ZERA, a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenství 2012 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Konzultační služby WinFas 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb 2015 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.174. Smlouvy se společností ZOS Běsno s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.175. Smlouvy se společností Lieken Brot-und Backwaren GmbH   

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozdější-
ho dodatku 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.176. Smlouvy se společností Zemědělská akciová společnost Březno 

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb

5.2.177. Smlouvy se společností ESO-LAND, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
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5.2.178. Smlouvy se společností NAVOS, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování poradenství ve znění pozdějších 
dodatků 2008 poskytnutí služby
Smlouva o užívání počítačového programu ve znění pozděj-
ších dodatků 2009

poskytnutí počítačové-
ho programu k užívání

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 2014
výkon funkce člena 
představenstva

Podlicenční smlouva ve znění pozdějšího dodatku 2014 poskytnutí podlicence
Smlouva o zajišťovacích obchodech - 2x 2014 poskytnutí služby

Smlouva o zápůjčce 2015

poskytnutí finančních 
prostředků  + fakturace 
úroků

Přefakturace pojistného 2015
přefakturace pojistné-
ho

Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
Přefakturace inzerce 2015 přefakturace
Objednávka - prodej agrochemikálii 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ALZON -14x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - AMOFOS -17x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Complex - 16x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DAM -71x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DAP 4 - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DASA - 34x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - DUMAG 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ENSIN - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - ESTA KIESERIT GRANULÁT -2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - FOSMAG - 2x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva GSH - 7x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - HOŘKÁ SŮL - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Chlorid - 19x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LEDEK -116x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODAM - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVODASA -5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - LOVOFERT - 3x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MOČOVINA - 43x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - NPK -26x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - PIADIN 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Sojový šrot - 4x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SPOLSAN - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - Urea - 7x 2015 dodávka zboží
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Kupní smlouva - SUPERFOSFÁT - 5x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - YaraMila 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - MONOAMMONIUM - 23x 2015 dodávka zboží
Kupní smlouva - SÍRAN - 8x 2015 dodávka zboží

Kupní smlouva - pesticidy 2015
dodávka zboží + platba 
v penězích

Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb 2015 poskytnutí služeb
Nájemní smlouva ve znění pozdějších dodatků 2015 platba v  penězích
Smlouva o poskytování služeb a nájmu pozemků 2015 platba v  penězích
Smlouva o poskytování skladových služeb 2015 platba v  penězích
Smlouva o poskytování skladových služeb 2015 platba v  penězích
Rámcová smlouva o přepravě 2015 platba v  penězích
Rámcová smlouva o skladování (hnojiva) - 6x 2015 platba v  penězích
Smlouva o dílo - marketingová studie 2015 platba v  penězích
Objednávka  - přeprava slunečnice 2015 platba v  penězích
Objednávka - odběr hnojiva do pokusů 2015 platba v  penězích
Nákup PHM 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Complex - 2x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouv - DAM - 17x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - DASA - 2x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - ENSIN - 2x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - GSH 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - LEDEK - 14x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - MOČOVINA - 3x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Pšenice krmná 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Pšenice potravinářská - 6x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Semeno řepky -19x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Semeno slunečnice - 4x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Síran draselný 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Síran amonný -2x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - SPOLSAN - 2x 2015 platba v  penězích
Kupní smlouva - Urea - 4x 2015 platba v  penězích

2015 platba v  penězích
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5.3 Smlouvy s členy koncernu SynBiol  

5.3.1. Smlouvy se společností AGFoundation, s.r.o.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání 2011

poskytnutí předmětu 
podnájmu + přeúčto-
vání nákladů na služby

Smlouva o poskytování účetních služeb ve znění pozdějších 
dodatků 2010 poskytnutí služby
Přefakturace domény 2015 přefakturace
Služba digitalizace faktur 2015 poskytnutí služby

5.3.2. Smlouvy se společností Istrochem Reality, a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Kupní smlouva - agrochemikálie - 2x 2015 dodávka zboží
Zmluva o nájme nemovitosti 2008 platba v penězích
Zmluva o nájme nebytových priestotov ve znění pozdějších 
dodatků - 2x 2009 platba v penězích
Dohoda ve znění pozdějších dodatků 2009 platba v penězích
Přefakturace poštovních služeb 2015 platba v penězích
Poskytnutí ubytování 2015 platba v penězích
Prodej ubytovacích poukazů 2015 platba v penězích

5.3.3. Smlouvy se společností SynBiol, a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování účetních služeb 2010 poskytnutí služby
Smlouva o zpracování mzdové agendy 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb kanceláře 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování účetních služeb 2015 poskytnutí služby
Přefakturace překladu do angličtiny 2015 přefakturace služeb
Smlouva o zápůjčce  - 2x 2015 platba úroků
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5.3.4. Smlouvy se společností TK SLÁVIA AGROFERT, a.s.    

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Dohoda o poskytnutí ručení ve znění pozdějších dodatků 2010 poskytnutí ručení
Smlouva o šíření reklamy 2015 platba v penězích

5.3.5. Smlouvy se společností Imoba, a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o nájmu dopravního prostředku 2012
poskytnutí předmětu 
nájmu

Smlouva o nájmu dopravního prostředku 2014
poskytnutí předmětu 
nájmu

Smlouva o nájmu dopravního prostředku 2014
poskytnutí předmětu 
nájmu

Smlouva o nájmu dopravního prostředku 2010
poskytnutí předmětu 
nájmu

Smlouva o poskytování účetních služeb 2007 poskytnutí služby
Smlouva o zpracování mzdové agendy 2007 poskytnutí služby
Smlouva komisionářská 2008 poskytnutí služby
Dohoda o umožnění používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby 2007 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby
Nájemní smlouva 2007 platba v penězích
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 2014 platba v penězích
Smlouva o nájmu nemovitosti 2014 platba v penězích
Smlouva o poskytování fitness služeb v rámci klubového 
členství č. 2014 platba v penězích
Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění pozdějších 
dodatků 2006 platba v penězích
Smlouva o nájmu souboru movitých věcí ve znění pozdějších 
dodatků 2002 platba v penězích
Smlouva o reklamě a propagaci 2015 platba v penězích
Smlouva o pronájmu bytové jednotky 2013 platba v penězích
Smlouva o poskytování sportovních služeb v rámci klubové-
ho členství 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování sportovních služeb v rámci klubové-
ho členství 2014 platba v penězích
Smlouva o postoupení pohledávky - 23x 2015 platba v penězích
Dohoda o spolupráci ve znění pozdějších dodatků 2010 platba v penězích
Smlouva o půčce ve znění pozdějších dodatků 2013 platba úroků
Smlouva o zápůjčce ve znění pozdějších dodatků -2x 2014 platba úroků
Smlouva o zápůjčce - 3x 2015 platba úroků
Prodej kreditů za účelem využití inzerce 2015 poskytnutí kreditů
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Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Prodej drobného majetku -4x 2015 platba v penězích
Přefakturace reklamních předmětů 2015 platba v penězích
Nákup dárkových poukazů 2015 platba v penězích
Poskytnutí jednorázových nájmů prostor, občerstvení a uby-
tování na základě objednávek v průběhu roku 2015 2015 platba v penězích
Zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance 2015 platba v penězích
Pojištění majetku a TV poplatky 2015 platba v penězích
Služby spojené s provozem nemovitostí 2015 platba v penězích
Nájem nemovitosti 2015 platba v penězích
Objednávka - prodej agrochemikálií 2015 dodávka zboží
Přefakturace nákladů na pevné linky a GSM 2015 přefakturace
Přefakturace registrace domén a jejich údržby 2015 přefakturace
Přefakturace právních služeb 2015 přefakturace
Přefakturace překladů 2015 přefakturace
Přefakturace stravenek 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů na PHM, vod do ostřikovačů, dálničních 
známek, mytí vozů, motorové oleje, servisní prohlídky 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů na služební cesty a cestovní pojištění 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů za car control 2015 přefakturace
Přefakturace kurýrní služby 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů za přezutí a uskladnění pneumatik 2015 přefakturace
Přefakturace nákladů za půjčení vozidla 2015 přefakturace
Přefakturace pojištění vozidel 2015 přefakturace

5.3.6. Smlouvy se společností PANDA MEDIA, s.r.o.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o zpracování mzdové agendy 2015 poskytnutí služby
Přefakturace nákladů na správní poplatek 2015 přefakturace
Smlouva o poskytování účetních služeb 2015 poskytnutí služby
Zajištění služby recepce + poštovné 2015 poskytnutí služby
Objednávka kamerového natáčení -2x 2015 platba v penězích
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k Informačním systémům

2015 poskytnutí služby

5.3.7. Smlouvy se společností SYNVAK a.s.  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování služeb kanceláře 2015 poskytnutí služeb
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5.4  Smlouvy se společností Kostelecké maso uzeniny, a.s.  

  

Druh smlouvy
rok         
uzavření

plnění  
ze strany AGROFERT

Smlouva o poskytování účetních služeb ve znění pozdějších 
dodatků 2010 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování služeb kanceláře 2014 poskytnutí služby
Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících 
služeb k informačním systémům 2014 poskytnutí služby



Zpráva nezávislého auditora 
Účetní závěrka k 31. prosinci 2015

FINANČNÍ ČÁST
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ROZVAHA (v celých tisících Kč)
AKTIVA Běžné účetní  

období
Min. úč. 

obd.

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 43 042 896 -3 996 871 39 046 025 38 498 369

B. Dlouhodobý majetek 36 154 540 -3 453 814 32 700 726 33 297 498

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 108 950 -84 265 24 685 20 854

B. I. 1. Software 100 418 -76 900 23 518 14 059

2. Ocenitelná práva 2 252 -2 224 28 -

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 5 195 -5 141 54 105

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 085 - 1 085 250

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - - - 6 440

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 687 775 -495 042 192 733 196 321

B. II. 1. Pozemky 301 - 301 301

2. Stavby 165 806 -40 578 125 228 133 297

3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí 156 018 -84 146 71 872 72 959

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 985 - 985 985

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - - 836

6. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 364 665 -370 318 -5 653 -12 057

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 35 357 815 -2 874 507 32 483 308 33 080 323

B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 34 707 360 -2 854 595 31 852 765 32 761 583

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 263 433 - 263 433 263 926

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 51 581 -19 912 31 669 51 329

4. Jiný dlouhodobý finanční majetek 3 000 - 3 000 3 000

5. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 330 589 - 330 589 -

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1 852 - 1 852 485

C. Oběžná aktiva 6 886 933 -543 057 6 343 876 5 196 973

C. I. Zásoby 902 857 -34 096 868 761 943 837

C. I. 1. Materiál 398 - 398 458

2. Zboží 895 166 -27 719 867 447 943 149

3. Poskytnuté zálohy na zásoby 7 293 -6 377 916 230

C. II. Dlouhodobé pohledávky 51 880 - 51 880 42 179

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů - - - 730

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 25 064 - 25 064 25 064

3. Odložená daňová pohledávka 26 816 - 26 816 16 385

C. III. Krátkodobé pohledávky 5 369 480 -508 961 4 860 519 4 144 922

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 765 372 -95 005 1 670 367 2 655 720

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 092 982 - 3 092 982 1 147 854

3. Stát - daňové pohledávky 1 833 - 1 833 248 903

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 22 561 -9 419 13 142 11 898

5. Dohadné účty aktivní 60 359 - 60 359 22 027

6. Jiné pohledávky 426 373 -404 537 21 836 58 520

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 562 716 - 562 716 66 035

C. IV. 1. Peníze 492 - 492 692

2. Účty v bankách 562 224 - 562 224 65 343

D. I. Časové rozlišení 1 423 - 1 423 3 898

D. I. 1. Náklady příštích období 1 423 - 1 423 3 898
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PASIVA Běžné účetní  
období

Min. úč.  
obd.

a b 2015 2014

PASIVA CELKEM 39 046 025 38 498 369

A. Vlastní kapitál 31 860 593 29 579 201

A.  I. Základní kapitál 628 000 628 000

A.  I. 1. Základní kapitál 628 000 628 000

A.  II. Kapitálové fondy 1 120 775 1 311 948

A.  II. 1. Ážio 30 600 30 600

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 090 175 1 281 348

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 291 611 291 178

A. III. 1. Rezervní fond 272 453 272 453

2. Statutární a ostatní fondy 19 158 18 725

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 27 347 075 25 403 461

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 27 347 075 25 403 461

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 2 473 132 1 944 614

B. Cizí zdroje 7 095 115 8 828 890

B.  I. Rezervy 101 429 29 661

B. I. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 3 299 1 010

2. Rezerva na daň z příjmů 24 841 -

3. Ostatní rezervy 73 289 28 651

B. II. Dlouhodobé závazky 1 482 270 1 482 270

B. II. 1. Vydané dluhopisy 1 482 270 1 482 270

B. III. Krátkodobé závazky 5 511 416 7 316 933

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 618 150 3 420 724

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 99 567 60 000

3. Závazky k zaměstnancům 10 137 8 589

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 294 3 704

5. Stát - daňové závazky a dotace 2 410 1 931

6. Krátkodobé přijaté zálohy 83 102 74 379

7. Dohadné účty pasivní 63 831 19 843

8. Jiné závazky 3 629 925 3 727 763

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci - 26

B. IV. 1. Krátkodobé bankovní úvěry 26

C. I. Časové rozlišení 90 317 90 278

C. I. 1. Výdaje příštích období 90 172 90 171

2. Výnosy příštích období 145 107
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč)
2015 2014

I. Tržby za prodej zboží 18 705 496 19 184 445

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 17 506 140 17 963 196

+ Obchodní marže 1 199 356 1 221 249

II. Výkony 230 347  215 773

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 230 347  215 773

B. Výkonová spotřeba 688 135  756 247

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 13 456  13 031

2. Služby 674 679  743 216

+ Přidaná hodnota 741 568  680 775

C. Osobní náklady 268 672  466 377

C. 1. Mzdové náklady 210 088  392 987

2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 234   204

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 55 365  70 330

4. Sociální náklady 2 985  2 856

D. Daně a poplatky 41 937   925

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 36 764  38 802

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 673  14 617

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 638  14 559

2. Tržby z prodeje materiálu 35   58

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 749  14 025

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 749  14 025

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů

55 507  11 457

IV. Ostatní provozní výnosy 165 639  226 955

H. Ostatní provozní náklady 81 912  74 978

* Provozní výsledek hospodaření 423 339  315 783

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 10 804 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 10 656 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3 143 361 2 221 424

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným 
vlivem

3 143 361 2 221 424

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 31 737  4 485

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 11 550  6 731

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 936 342  289 216

X. Výnosové úroky 16 758  12 079

N. Nákladové úroky 131 753  141 682

XI. Ostatní finanční výnosy 300 561  64 314

O. Ostatní finanční náklady 275 911  170 184

* Finanční výsledek hospodaření 2 137 009 1 694 489

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 87 216  65 658

Q. 1.  - splatná 97 647  67 987

2.  - odložená -10 431 -  2 329

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 473 132 1 944 614

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 473 132 1 944 614

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 560 348 2 010 272
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
(tis. Kč) 2015 214

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na  na začátku účet-
ního období 66 035 285 467

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 560 348 2 010 272

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 41 649 27 497

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 992 962 300 689

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -1 037 -534

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -3 143 361 -2 221 424

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 
výnosové úroky 115 135 129 603

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -140 -4 371

A.*
Čistý peněžní tok  z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracov-
ního kapitálu a mimořádnými položkami 565 556 241 732

A.2. Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 1 141 311 113 798

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných 
účtů pasiv -1 604 903 1 086 917

A.2.3. Změna stavu zásob 65 056 -378 928

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 167 020 1 063 519

A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -131 753 -141 682

A.4. Přijaté úroky 16 758 12 079

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 22 840 -113 997

A.7. Přijaté dividendy 3 143 361 2 221 424

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 218 226 3 041 343

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -392 375 -2 071 334

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 663 203 023

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -1 945 128 -548 796

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 331 840 -2 417 107

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků -389 138 -843 123

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -567 -545

C.2.1. Přímé platby na vrub fondů -567 -545

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -389 705 -843 668

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 496 681 -219 432

R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 
období 562 716 66 035
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

a) Obchodní firma: AGROFERT, a.s.

b) Sídlo: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

c) IČO: 26185610

d) Právní forma: akciová společnost

f ) Den vzniku: 1. července 2000

e) Předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výroba nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifiko-
vaných jako vysoce toxické a toxické. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

g) Změny v zápisu v obchodním rejstříku:

V účetním období roku 2015 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.

h) Organizační struktura

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2015:

Představenstvo 

Funkce Jméno

Předseda Ing. Zbyněk Průša

Místopředseda Ing. Petr Cingr

Místopředseda Ing. Josef Mráz

Člen Mgr. Libor Němeček

Člen Ing. Jiří Haspeklo

Člen Ing. Jaroslav Faltýnek

Člen Ing. Jaroslav Kurčík

Členka Ing. Petra Procházková

Členka PhDr. Simona Sokolová

Člen JUDr. Alexej Bílek

Dozorčí rada

Funkce Jméno

Předseda JUDr. Libor Široký

Místopředseda Ing. Karel Vabroušek

Členka Ing. Blanka Rybová
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V současné době je pozice generálního ředitele neobsazena, nejvyšší řídící orgán společnosti je představenstvo.

 Generální ředitel Představenstvo

 Výkonný ředitel  Divize fúzí, akvizic a korporátního financování

 Organizační složka Agrochémia

 Divize obchodní

 Divize prvovýroby

 Divize interního auditu

 Divize strategie a rozvoje

 Divize finanční

 Divize personálně správní

 Divize právní

 Divize ICT

 Divize interní bezpečnosti

 Divize PR a komunikace

 Divize centrálního nákupu

Společnost má organizační složku na Slovensku, a to AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia,  
IČO 36862126, se sídlem na adrese Nobelova 34, 836 05 Bratislava.

Uvedenou organizační strukturu měla společnost po celé účetní období roku 2015.

i) Osoby, které společnost ovládají 
Jediným akcionářem společnosti byl k 31. prosinci 2015 Ing. Andrej Babiš bytem Františka Zemana 876,  
PSČ 252 43 Průhonice. 

j) Osoby, které jsou společností ovládány nebo v nichž má podstatný vliv, podíl společnosti na je-
jich základním kapitálu, jejich vlastní kapitál a jejich výsledek hospodaření za účetní období roku 
2015 – viz bod 4c) 

k) Společnost nemá a ani ve srovnatelném účetním období 2014 neměla uzavřeny žádné ovláda-
cí smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku.  

l) Společnost je konsolidující účetní jednotka za koncern AGROFERT, za který sestavuje a zveřej-
ňuje konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu. 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Účetní závěrka byla sestavena jako nekonsolidovaná podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu 
ve znění platném pro roky 2015 a 2014.
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3. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky k 31. 
prosinci 2015 a 2014 a v účetních obdobích roků 2015 a 2014 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s po-
řízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 1 tis. Kč v roce 2015 a 2014 je odepisován do nákladů na základě předpo-
kládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Před-
pokládaná životnost je stanovena takto:

Dlouhodobý nehmotný majetek Počet let

Software 3

Ocenitelná práva 6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopra-
vu, clo a další náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 1 tis. Kč v roce 2015 a 2014 se odepisuje po dobu předpokládané doby život-
nosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (nebo jeho části) 
nabytého zejména převodem nebo přechodem za úplatu či vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci 
přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, 
vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Dlouhodobý hmotný majetek Počet let 

Stavby 20 – 50

Stroje, přístroje a zařízení 2 – 10

Dopravní prostředky 5

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 – 10

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15
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c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Podíly a cenné papíry se, v okamžiku vzniku účetního případu, oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu 
pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. Dlouhodobý 
finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se k roz-
vahovému dni oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v ovládaných, řízených a přidružených společnostech 
byly k rozvahovému dni přepočítány kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou a vzniklý 
kurzový rozdíl byl zúčtován do oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. 

Ostatní majetkové účasti se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, není-li objektivně možné stanovit re-
álnou hodnotu, oceňují se k rozvahovému dni pořizovacími cenami se zohledněním případné opravné položky. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového 
dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady 
na přepravu, clo, provize atd.).

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 

f ) Deriváty

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných 
krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků.

Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. 
Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků 
vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky 
nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat 
existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. 

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasi-
fikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou 
reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot 
derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se 
vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje 
přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. 

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvý-
šení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky 
zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako 
ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitá-
lu, dary do hmotného majetku apod.

Podle zakladatelského dokumentu společnost vytvářela rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad 
hodnotu vkladů. K 1. 1. 2014 společnost přistoupila k novému zákonu o obchodních korporacích a rozhodla, že 
nadále nebude tvořit rezervní fond. 
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h) Cizí zdroje

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit 
titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují 
také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.  V případě, kdy společnost neplní 
podmínky poskytnutých úvěrů, dochází k úpravě splatnosti úvěru a odpovídající část úvěru, pro který došlo 
k porušení podmínek a může být požadována ze strany banky jako splatná, je vykazována jako krátkodobá. 
K této úpravě splatnosti nedochází, pokud společnost do data sestavení účetní závěrky obdrží vyjádření banky 
schvalující výjimku z plnění podmínek k datu rozvahy.   

i) Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finanč-
ního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost 
nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

j) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) 
a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou 
národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běž-
ného roku.

k) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv 
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostup-
ných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou 
od těchto odhadů odlišovat.

l) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

m) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se 
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů 
výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv 
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Odložená daň 
se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich 
daňovou hodnotou.  Odložená daňová pohledávka je zaúčtována pouze tehdy, když je pravděpodobné, že ji 
bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích a odráží daňový dopad přechodných rozdílů 
s přihlédnutím k období realizace. 
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n) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvaho-
vému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohled-
ňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní 
závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA 

Počáteční  
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody

Konečný  
zůstatek

Software 86 611 - -1 824 15 631 100 418

Ocenitelná práva 2 222 - - 30 2 252

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 5 195 - - - 5 195

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 250 11 425 -1 369 -9 221 1 085

Zálohy na nedokončený dlouhodobý  
nehmotný majetek 6 440 - - -6 440 -

Celkem 2015 100 718 11 425 -3 193 - 108 950

Celkem 2014 85 158 15 713 -153 - 100 718

OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení

Konečný 
zůstatek

Účetní 
hodnota

Software -72 552 -5 856 -316 1 824 -76 900 23 518

Ocenitelná práva -2 222 -2 - - -2 224 28

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -5 090 -51 - - -5 141 54

Nedokončený dlouhodobý  
nehmotný majetek - - - - - 1 085

Zálohy na nedokončený  
dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - -

Celkem 2015 -79 864 -5 909 -316 1 824 -84 265 24 685

Celkem 2014 -75 849 -4 167 - 152 -79 864 20 854
 
Ocenitelná práva jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě.

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014  
4 880 tis. Kč a 5 193 tis. Kč.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Pozemky 301 - - - 301

Stavby 165 806 - - - 165 806

Stroje, přístroje a zařízení 48 358 - -3 446 8 167 53 079

Dopravní prostředky 97 962 - -6 695 8 409 99 676

Drobný majetek 2 035 - -60 1 288 3 263

Umělecká díla 985 - - - 985

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 836 17 028 - -17 864 -

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 364 665 - - - 364 665

Celkem 2015 680 948 17 028 -10 201 - 687 775

Celkem 2014 684 014 31 745 -34 811 - 680 948

OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení

Konečný 
zůstatek

Účetní 
hodnota

Pozemky - - - - - 301

Stavby -32 509 -8 069 - - -40 578 125 228

Stroje, přístroje a zařízení -34 604 -5 313 -105 3 445 -36 577 16 502

Dopravní prostředky -39 997 -12 010 -960 6 695 -46 272 53 404

Drobný majetek -795 -562 - 60 -1 297 1 966

Umělecká díla - - - -      - 985

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek - - - - - -

Oceňovací rozdíl k nabytému  
majetku -376 722 6 404 - - -370 318 -5 653

Celkem 2015 -484 627 -19 550 -1 065 10 200 -495 042 192 733

Celkem 2014 -470 813 -34 635 - 20 821 -484 627 196 321

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila  9 870 
tis. Kč a 10 900 tis. Kč.

Společnost eviduje následující oceňovací rozdíly k nabytému majetku:

Typ Částka (tis.Kč) Rok vzniku Titul vzniku

Kladný 147 035 2000 přeměna společnosti

Kladný 387 212 1997 vklad části podniku AGROFERT, a.s. do společnosti  
AGROFERT HOLDING, a.s. (IČ 25130072, zanikající společ-
nost ve fúzi se Společností)

Záporný -169 582 2001 koupě podniku v konkurzu ZEZANA, a.s. v likvidaci

Celkem 364 665

Do nákladů, resp. výnosů byl v roce 2015 a 2014 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 
ve výši netto výnosu 6 404 tis. Kč a 1 503 tis. Kč.
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybech dlouhodobého finančního majetku:

Zůstatek  
k 31. 12. 2013 Přírůstky Úbytky Přecenění

Zůstatek  
k 31. 12. 2014

Podíly v ovládané nebo ovládající 
osobě 45 834 232 2 231 664 -13 335 122 -31 388 34 699 386

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 263 457 450 - 19 263 926

Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly 120 348 - -74 166 5 509 51 691

Jiný dlouhodobý finanční majetek 3 000 - - - 3 000

Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 12 339 2 219 775 -2 232 114 - -

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 700 1  013 -1 228 - 485

Opravné položky -1 648 949 -382 812 231 013 -137 417 -1 938 165

Celkem 44 585 127 4 070 090 -15 411 617 -163 277 33 080 323

Zůstatek  
k 31. 12. 2014 Přírůstky Úbytky Přecenění

Zůstatek  
k 31. 12. 2015

Podíly v ovládané nebo ovládající 
osobě 34 699 386 209 651 -10 656 -191 021 34 707 360

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 263 926 - -450 -43 263 433

Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly 51 691 - - -110 51 581

Jiný dlouhodobý finanční majetek 3 000 - - - 3 000

Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek - 540 240 -209 651 - 330 589

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 485 2 173 -806 - 1 852

Opravné položky -1 938 165 -945 862 66 178 -56 658 -2 874 507

Celkem 33 080 323 -193 798 -155 385 -247 832 32 483 308

Společnost upravila k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 ocenění dlouhodobého finančního majetku vzhledem k jeho 
nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky v celkové výši 2 874 507 tis. Kč, resp. 1 938 165 tis. Kč (viz bod 7). 
V roce 2015 byly opravné položky vytvořeny zejména ke společnostem v segmentu červené maso.

K rozhodnému dni 1. ledna 2014, jenž byl zároveň dnem právní účinnosti přeměny, byla od společnosti odštěpe-
na část obchodního jmění tvořená veškerými akciemi společnosti IMOBA, a.s. a slovenské společnosti Istrochem  
Reality, a.s., a to do nástupnické společnosti SynBiol, a.s.
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V roce 2015 došlo k následujícím transakcím:

Společnost Transakce Protistrana

AGROFERT POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA OD-
POWIEDZIALNOSCIA nákup spřízněná strana

Drůbežárny Osík, a.s. nákup externí strana

HYZA a.s. nákup externí strana

IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság navýšení základního kapitálu spřízněná strana

Interseroh Czech a.s. odstoupení od smlouvy externí strana

LED MULTIMEDIA s.r.o. prodej spřízněná strana

NITROCELLA, a.s. nákup spřízněná strana

NITROCELLA, a.s. prodej spřízněná strana

V roce 2015 proběhly níže uvedené přeměny společností – fúze:

Zanikající společnosti Nástupnická společnost Rozhodný den

GEVA Agrarhandel GmbH AGROFERT Deutschland GmbH 1. ledna 2015

Podnik živočišné výroby, a.s. ANIMO Žatec, a.s. 1. ledna 2015

AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o. MAFRA, a.s. 1. ledna 2015

PMU, spol. s r.o. PMU CZ, a.s. 1. ledna 2015

AGRO-OIL, s.r.o. Vodňanské kuře, s.r.o. 1. ledna 2015

Blata obiloviny s.r.o. Wotan Forest, a.s. 1. ledna 2015

JILOS HORKA, s.r.o. Wotan Forest, a.s. 1. ledna 2015

V roce 2015 proběhly níže uvedené přeměny společností – rozdělení/odštěpení:

Rozdělovaná společnost Nástupnické společnosti Rozhodný den

JAVE PORK, a.s. SPV Pelhřimov, a.s. 1. ledna 2015

JAVE PORK, a.s. ZEMOS a.s. 1. ledna 2015

MAVEX Cheb, spol. s r.o. (zanikající spol.) AGROPODNIK Hodonín a.s. 1. ledna 2015

ANIMO Žatec, a.s.

MAVEX AGRO, spol. s r.o.

Primagra, a.s.

VEJPRNICE ENERGO, s.r.o. (pův. ná-
zev: Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE 
spol. s r.o.)

Primagra, a.s. AGROPODNIK Hodonín a.s. 1. ledna 2015

VEJPRNICE ENERGO, s.r.o. (pův. název: Š & L DRŮBE-
ŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o.)

ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. (pův. 
název: MAVEX OVO, spol. s r.o.)

1. ledna 2015

Procházka, a.s.

UNILES, a.s. Logistics Solution, s.r.o. 1. ledna 2015
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Ovládané a řízené osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem k 31. 12. 2015:

Tuzemské majetkové účasti

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

AFEED, a.s. 100 48 769 495 968

  Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01

AGF Food Logistics, a.s. 100 5 639 23 396

  Kostelec 60, PSČ 588 61

AGF Logistics, s.r.o. 100 11 583 93 806

  Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01

AGF Packaging, s.r.o. 100 -141 -110

  Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4

AGRO Radomyšl a.s. 23,94 2 345 113 181

  Radomyšl čp. 89, PSČ 387 31, Strakonice

Agrodružstvo Katusice 36,27 2 968 30 361

  Katusice, Bezenská 173, Mladá Boleslav, PSČ 294 25

AGROMASS, a.s. 80 -286 1 843

  Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00

AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. 100 18 266 199 889

  Domažlice, Masarykova 523, PSČ 344 01

AGROPODNIK Hodonín a.s. 100 10 455 233 962

  Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice

AGROTEC a.s. 100 119 124 1 218 088

  Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01

AgroZZN, a.s. 100 62 512 1 165 814

  V Lubnici 2333, Rakovník, PSČ 269 26

Animalco a.s. 70 87 195 271 058

  Praha 6, Na Kocínce 1, PSČ 160 00

ANIMO Žatec, a.s. 100 7 370 256 922

  Lišany čp. 33, p. Louny 1, PSČ 440 01

Blata olejniny s.r.o. 100 -3 191 

  Opolany 171, Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07 

Cerea, a.s. 100 72 618 1 402 563

  Dělnická 384, Pardubice, PSČ 531 25

DEZA, a.s. 100 542 436 3 561 741

  Masarykova č.p. 753, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. 100 4 752 21 338

  Přeštice, Střížov 1141, okres Plzeň-jih, PSČ 334 01

Drůbežárny Osík, a.s. 100 5 664 56 418

  Mařákova 931, Litomyšl-Město, 569 67 Litomyšl

Ethanol Energy a.s. 50 130 910 858 231

  Vrdy, Školská 118, PSČ 285 71

FARMTEC a.s. 100 154 252 630

  Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33
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Tuzemské majetkové účasti

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

Fatra, a.s. 100 289 535 1 824 911

  Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61

JAVE PORK, a.s. 100 6 280 128 580

  Dubňanská 592, Milotice, PSČ 696 05

KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 100 27 147 164 317

  Kroměříž, Hulínská 2286/28, PSČ 767 01

Kostelecké uzeniny a.s. 100 51 708 254 398

  Kostelec 60, PSČ 588 61

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. 100 94 884 496 623

  Krahulčí 10,  Telč PSČ 588 56

LIPRA PORK, a.s. 100 20 073 375 430

  Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63

Logistics Solution, s.r.o. 100 2 961 12 517

  Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod

LONDA spol. s r. o. 100 53 325 254 473

  Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1

Lovochemie, a.s. 100 294 477 3 213 274

  Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02

MAFRA, a.s. 100 140 332 1 630 990

  Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00

MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o. 41 211 24 506

  č.p. 60, 588 61 Kostelec

Mlékárna Hlinsko, a.s. 100 27 770 537 852

  Hlinsko, Kouty 53, PSČ 539 01

NAVOS, a.s. 100 137 208 2 420 802

  Čelakovského 1858, Kroměříž, PSČ 767 01

OLMA, a.s. 100 129 466 648 553

  Olomouc, Pavelkova 597/18, Holice,  PSČ 779 00

OSEVA, a.s. 100 25 401 185 810 

  Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81

PENAM, a.s. 100 -439 864 1 661 023

  Cejl 504/38, Zábrdovice,  Brno, PSČ 602 00

PMU CZ, a.s. 100 7 268 92 005

  Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ 413 01

PRECHEZA a.s. 100 624 283 2 643 045

  Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov

PREOL, a.s. 100 200 741 1 706 928

  Terezínská 1214, Lovosice, PSČ 410 02

Primagra, a.s. 100 70 802 1 570 602

  Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31
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Tuzemské majetkové účasti

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

PROFROST a.s. 80 140 241 327 969

  Prostějov, J.B.Pecky 4446/15, PSČ 796 01

Procházka, a.s. 100 840 189 026

  Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ 413 01

SCHROM FARMS spol. s r.o. 100 23 618 147 286

  Velké Albrechtice 327, PSČ 742 91

SPV Pelhřimov, a.s. 100 19 599 338 115

  Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01

Synthesia, a.s. 100 446 736 3 442 536

  Semtín 103, Pardubice, PSČ 530 02

UNILES, a.s. 100 15 394 228 104

  Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01

Vodňanská drůbež, a.s. 100 153 430 827 900

  Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01

Vodňanské kuře, s.r.o. 100 26 256 461 780

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Výkrm Tagrea, s.r.o. 100 11 987 244 418

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Výkrm Třebíč, s.r.o. 100 16 940 362 685

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Wotan Forest, a.s. 100 50 318 605 486

  České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01

ZZN Pelhřimov a. s. 100 138 824 1 283 746

  Nádražní 805, Pelhřimov, PSČ 393 01

ZZN Polabí, a.s. 100 173 168 1 885 799

  K Vinici 1304, PSČ 280 02 Kolín V



98 | strana PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

Zahraniční majetkové účasti
Měna 
(CM)

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. CM)

Vlastní 
kapitál (tis. 

CM)

AGROFERT Deutschland GmbH, EUR 100 4 324 21 125

  Dessauer Str. 126, 06886  Lutherstadt Wittenberg

Agrofert Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató KFt.,  HUF 92 5 958 119 411

  Baross utca 89,2040, Budapest

AGROFERT ITALIA  S.R.L. EUR 50 507 3 986

  Viale, Della Republica 74, Muggio, 200 53

AGROFERT NORDEN A/S DKK 50 /* 3 531

  Teglporten, 3460 Birkerod

AGROFERT Polska Sp. z  o.o. PLN 100 1 155 9 850

  Ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn

AGROFERT Slovakia, s.r.o. EUR 100 /* /*

   Špitalska 10, Bratislava 811 08

Agrofert UK Limited GBP 50 /* /*

  Walton Street Walton On The Hill,

  Tadworth KT20 7RZ, Surrey

AGROFERT USA Inc USD 51 -5 -150

  463 Johnny Mercer Blvd. B7 #294, Savannah, GA      
31410

Agropodnik a. s. Trnava EUR 100 1 288 32 604

  Chovateľská 2, Trnava 917 01

ACHP Levice a.s. EUR 99,08 1 346 19 291

  Podhradie 31, Levice 934 01

BIOALCO Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HUF 100    1 677 774 331 

  H-6100 Kiskunfélegyháza, Belterület 923/16. hrsz.

CFWWAH Vervaltungs GmbH EUR 100 5 819 36 223

  Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund

Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság HUF 100 80 093 853 137

  8460 Devecser, Vasut u. 37

Duslo, a.s. EUR 100 41 674 329 023

  administrativní budova 1236, 927 03 Šaľa

FERTAGRA Deutschland Gesellschaft mit beschränk-
ter  Haftung EUR 60 353 453

 Tucholskystr. 57, 60598 Fankfurt am Main

FERTAGRA S.A. v likvidaci CHF 100 /* -883

  Poststrasse 30, CH-6300 Zug

GreenChem Holding B.V. EUR 100 9 066 13 707

  Keizerstraat 17, 4811 HL Breda
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Zahraniční majetkové účasti
Měna 
(CM)

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. CM)

Vlastní 
kapitál (tis. 

CM)

HYZA a.s. EUR 99,59 2 241 22 058

  Odbojárov 2279/37, Topoľčany 955 92

IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt HUF 100 371 576 2 017 472 

  Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna,  IKR Park 890                    
hrsz.

Lieken AG EUR 94 -15 982 55 398

  Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund

NT-Integrátor Termeltetó es Kereskedelmi Kft. HUF 100 -8 665 736

  6100 Kiskunfélegyháza, Külterület 04/94. hrsz.

OSEVA Slovakia, s.r.o. EUR 100 54 3 411

  Štrková 1, Marcelová 946 32

Precheza Titanium Dioxide Technology Co., Ltd CNY 100 -19 001 120 269

  Jincheng Industrial Park, Wusong Town, Tongling  
County, Tongling City, 244100  Anhui Province

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH EUR 100 70 338 182 052

  Möllensdorfer Str. 13, 06886 Lutherstadt  Witten-
berg

TAJBA, a.s. EUR 100 795 16 425

  Železničná 2, Čaňa 044 14
*) Údaje nebyly k datu sestavení účetní závěrky k dispozici.

V roce 2014 došlo k následujícím transakcím:

Společnost Transakce Protistrana

AGF FOOD Logistics navýšení základního kapitálu

AGF Packaging s.r.o. nákup spřízněná strana

ANIMO Žatec, a.s. nákup externí strana

BIOALCO Gýartó Kereskedelmi és Szolgáltató Ktf. nákup externí strana

Blata Olejniny s.r.o. nákup spřízněná strana

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. nákup externí strana

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. navýšení základního kapitálu externí strana

Drůbežárny Osík, a.s. nákup externí strana

IMOBA, a.s. odštěpení

Interseroh Czech a.s. nákup externí strana

Istrochem Reality, a.s. odštěpení

JAVE PORK, a.s. navýšení základního kapitálu

HYZA, a.s. nákup externí strana

LONDA spol. s r.o. nákup externí strana

NT-Integrátor Termeltetó Kereskedelmi Ktf. nákup externí strana

OSEVA Slovakia, s.r.o. navýšení základního kapitálu

Precheza Titanium Dioxide Technology Co. Ltd. navýšení základního kapitálu

Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci vypořádání likvidačního zůstatku externí strana
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V roce 2014 proběhly níže uvedené přeměny společností – fúze:
 

Nástupnická společnost Zanikající společnosti Rozhodný den

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmBH SKW Piesteritz Holding GmBH 1. ledna 2014

AFEED CZ, a.s. AFEED, a.s. 1. července 2014

Cerea, a.s. ROKA, spol. s r.o. 1. ledna 2014

LED MULTIMEDIA s.r.o. AXEA CZ s.r.o. 1. ledna 2014

Scherpel GmbH Lieken Brot- und Backwaren GmbH 1. ledna 2014

NAVOS, a.s. MULTIP agro s.r.o. 1. ledna 2014

ZZN Polabí, a.s. OD Chotětov, a.s. 1. ledna 2014

MAFRA, a.s. AGF Media, a.s 1. ledna 2014

Léko Media Group s.r.o.

Retail Info, s.r.o.

Webdio, s.r.o.

V roce 2014 proběhly níže uvedené přeměny společností – rozdělení/odštěpení:

Rozdělovaná společnost Nástupnické společnosti Rozhodný den

AGROFERT, a.s. Synbiol, a.s. 1. ledna 2014

Agrona, a.s. AgroZZN, a.s., Primagra, a.s. 1. ledna 2014

ANIMO Žatec, a.s. PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. 1. ledna 2014

Kostelecké uzeniny a.s. AGF Food Logistics, a.s. 1. ledna 2014

ANIMO Žatec, a.s. PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. 1. ledna 2014

Primagra, a.s. AGROPODNIK Hodonín a.s. 1. ledna 2014

Ovládané a řízené osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem k 31. 12. 2014:

Tuzemské majetkové účasti Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

AFEED CZ, a.s. 100 21 749 497 599

  Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01

AGF Food Logistics, a.s. 100 -12 483 17 757

  Kostelec 60, PSČ 588 61

AGF Logistics, s.r.o. 100 9 222 82 223

  Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01

AGF Packaging, s.r.o. 100 -65 31

  Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4

AGRO Radomyšl a.s. 23,94 1 490 110 972

  Radomyšl čp. 89, PSČ 387 31, Strakonice

Agrodružstvo Katusice 36,27 1 766 27 411

  Katusice, Bezenská 173, Mladá Boleslav, PSČ 294 25

AGROMASS, a.s. 80 83 2 129

  Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00
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Tuzemské majetkové účasti Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. 100 43 741 217 184

  Domažlice, Masarykova 523, PSČ 344 01

AGROPODNIK Hodonín a.s. 100 1 206 192 643

  Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice

AGROTEC a.s. 100 98 940 1 102 254

  Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01

AgroZZN, a.s. 100 84 687 1 103 923

  V Lubnici 2333, Rakovník, PSČ 269 26

Animalco a.s. 70 68 758 252 621

  Praha 6, Na Kocínce 1, PSČ 160 00

ANIMO Žatec, a.s. 100 47 669 193 930

  Lišany čp. 33, p. Louny 1, PSČ 440 01

Blata olejniny s.r.o. 100 -9 195

  Opolany 171, PSČ 28907

Cerea, a.s. 100 76 470 1 329 945

  Dělnická 384, Pardubice, PSČ 531 25

DEZA, a.s. 100 651 170 3 025 995

  Masarykova č.p. 753, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. 100 -6 808 16 587

  Přeštice, Střížov 1141, okres Plzeň-jih, PSČ 33411

Drůbežárny Osík, a.s. 90,08 -5 653 50 782

  Mařákova 931, Litomyšl-Město, 569 67 Litomyšl

Ethanol Energy a.s. 50 -32 064 727 230

  Vrdy, Školská 118, PSČ 285 71

FARMTEC a.s. 100 635 251 065

  Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33

Fatra, a.s. 100 305 468 1 734 220

  Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61

Interseroh Czech a.s. 22,5 -1 189 227

  Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8

JAVE PORK, a.s. 100 -16 122 127 083

  Dubňanská 592, Milotice, PSČ 696 05

KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 100 19 842 157 183

  Kroměříž, Hulínská 2286/28, PSČ 767 01

Kostelecké uzeniny a.s. 100 34 014 202 690

  Kostelec 60, PSČ 588 61

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. 100 72 878 431 887

  Krahulčí 10, PSČ 588 56

LED MULTIMEDIA s.r.o. 51 -5 406 1 438

  Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4

LIPRA PORK, a.s. 100 29 339 355 515

  Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63
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Tuzemské majetkové účasti Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

Logistics Solution, s.r.o. 100 796 6 275

  Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod

LONDA spol. s r. o. 100 67 764 96 344

  Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1

Lovochemie, a.s. 100 329 383 3 021 697

  Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02

MAFRA, a.s. 100 137 379 1 595 151

  Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00

MAVEX Cheb, spol. s r.o. 100 1 211 10 012

  Nebanice 30, PSČ 350 02

MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o. 41 -30 -24 717

  č.p. 60, 588 61 Kostelec

Mlékárna Hlinsko, a.s. 100 59 122 510 098

  Hlinsko, Kouty 53, PSČ 539 01

NAVOS, a.s. 100 113 091 2 335 113

  Čelakovského 1858, Kroměříž, PSČ 767 01

OLMA, a.s. 100 140 481 568 934

  Olomouc, Pavelkova 597/18, Holice,  PSČ 779 00

OSEVA, a.s. 100 24 699 160 409

  Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81

PENAM, a.s. 100 155 855 2 131 612

  Cejl 38, Brno, PSČ 602 00

PMU CZ, a.s. 100 23 697 158 642

  Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ 413 01

Podnik živočišné výroby, a.s. 100 -19 371 55 824

  Strakonice, Nebřehovická 522, PSČ 386 01

PRECHEZA a.s. 100 373 705 2 068 072

  Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov

PREOL, a.s. 100 336 085 1 856 188

  Terezínská 1214, Lovosice, PSČ 410 02

Primagra, a.s. 100 72 694 1 521 868

  Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31

PROFROST a.s. 80 100 708 237 748

  Prostějov, J.B.Pecky 4446/15, PSČ 796 01

Procházka, a.s. 100 -17 973 188 188

  Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ 413 01

SCHROM FARMS spol. s r.o. 100 24 858 123 666

  Velké Albrechtice 327, PSČ 742 91

SPV Pelhřimov, a.s. 100 39 522 348 737

  Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01

Synthesia, a.s. 100 1 019 617 2 994 001

  Semtín 103, Pardubice, PSČ 530 02
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Tuzemské majetkové účasti Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál (tis. 

Kč)

UNILES, a.s. 100 33 847 216 200

  Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01

Vodňanská drůbež, a.s. 100 146 231 674 468

  Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01

Vodňanské kuře, s.r.o. 100 22 713 437 365

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Výkrm Tagrea, s.r.o. 100 23 717 232 470

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Výkrm Třebíč, s.r.o. 100 26 136 345 894

  Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Wotan Forest, a.s. 100 20 022 476 831

  České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01

ZZN Pelhřimov a. s. 100 91 448 1 175 115

  Nádražní 805, Pelhřimov, PSČ 393 01

ZZN Polabí, a.s. 100 106 929 1 763 540

  K Vinici 1304, PSČ 280 02 Kolín V

 
 

Zahraniční majetkové účasti
Měna 
(CM)

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. CM)

Vlastní 
kapitál (tis. 

CM)

AGROFERT Deutschland GmbH, EUR 100 3 857 16 816

  Drebnitzer Weg 41, 01877 Bischofswerda

Agrofert Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató KFt.,  HUF 92 28 936 113 454

  Somlöi út. 31, 1118 Budapest

AGROFERT ITALIA  S.R.L. EUR 50 484 3 480

  Viale, Della Republica 74, Muggio, 200 53

AGROFERT NORDEN A/S DKK 50 2 406 3 531

Teglporten, 3460 Birkerod

AGROFERT USA Inc USD 51 -1 -146

  463 Johnny Mercer Blvd. B7 #294, Savannah, GA 31410

AGROFERT Slovakia, s.r.o. EUR 100 -1 4

  Špitálska 10, Bratislava 811 08

Agropodnik a. s. Trnava EUR 100 2 065 30 962

  Chovateľská 2, Trnava 917 01

ACHP Levice a.s. EUR 99 1 299 17 936

  Podhradie 31, Levice 934 01

BIOALCO Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HUF 100 65 519 772 975

  H-6100 Kiskunfélegyháza, Belterület 923/16. hrsz.

CFWWAH Vervaltungs GmbH EUR 100  2 787 30 404

  Fritz-Vomfelde-Straße 14-20, 40547 Düsseldorf
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Zahraniční majetkové účasti
Měna 
(CM)

Podíl na zá-
kladním 

kapitálu %

Výsledek 
hospodaření 

(tis. CM)

Vlastní 
kapitál (tis. 

CM)

Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társaság HUF 100 84 839 931 441

  8460 Devecser, Vasut u. 37

Duslo, a.s. EUR 100 10 948 279 635

  administrativní budova 1236, 927 03 Šaľa

FERTAGRA Deutschland Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung EUR 60 376 476

 Tucholskystr. 57, 60598 Fankfurt am Main

FERTAGRA S.A. v likvidaci CHF 100 - -883

  Poststrasse 30, CH-6300 Zug

GreenChem Holding B.V. EUR 100 8 800 3 428

  Keizerstraat 17, 4811 HL Breda

HYZA a.s. EUR 100 2 567 17 277

  Odbojárov 2279/37, Topoľčany 955 92

IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt HUF 100 100 779 401 760

  Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna,  IKR Park 890 hrsz.

Lieken AG EUR 94 -111 674**) 72 566**)

  Fritz-Vomfelde-Strasse 14-20, 40547 Düsseldorf,  HRB 
35429

NT-Integrátor Termeltetó es Kereskedelmi Kft. HUF 100 89 104 9 400

  6100 Kiskunfélegyháza, Külterület 04/94. hrsz.

OSEVA Slovakia, s.r.o. EUR 100 30 3 357

  Štrková 1, Marcelová 946 32

Precheza Titanium Dioxide Technology Co., Ltd CNY 100 1 023 139 271

  Jincheng Industrial Park, Wusong Town, Tongling  
County, Tongling City, 244100  Anhui Province

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH EUR 100 81 715 181 714

  Möllensdorfer Str. 13, 06886 Lutherstadt  Wittenberg

TAJBA, a.s. EUR 100 768 15 588

  Železničná 2, Čaňa 044 14

**) Údaje představují výsledky konsolidačního celku.

Uvedené informace byly získány z předběžných a auditorem neověřených účetních závěrek společností. 
V případě zahraničních společností se jedná o údaje z účetních závěrek sestavených podle místních účetních 
předpisů vykázané v měnách zemí dle sídla společnosti.
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Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12.:

 2015 2014

 Podíl na základním kapitálu % Podíl na základním kapitálu %

Česká republika   

ADEX AGRO, a.s. v konkurzu 1,32 1,32

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí 12,43 12,43

Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. 15,71 15,71

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. 0,21 0,21

ACHP Slavkov, a.s. 12,67 12,67

ESO-LAND, s.r.o. 16 16

Zahraničí

CFWWAH GmbH a Co. KG  15 15

5. ZÁSOBY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stano-
vena vedením společnosti na základě pomalu obrátkových zásob a expirace vybraných druhů agrochemikálií 
(viz bod 7). 

6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, u kterých existuje nejistota ohledně jejich vymahatelnosti, byly v roce 2015 a 2014 
vytvořeny opravné položky na základě analýzy doby od uplynutí lhůty splatnosti (viz bod 7).

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 514 105 tis. Kč a 509 267 tis. 
Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním 
řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 4 885 tis. Kč a 1 160 tis. Kč. Pohledávky 
jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy představují kauci na nájem poskytnutou společnosti IMOBA, a.s.

Dohadné účty aktivní tvoří především nezaplacené obchodní bonusy. 

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 20).
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:

Zůstatek  
k 31. 12. 

2013

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek  
k 31. 12. 

2014

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek  
k 31. 12. 

2015

dlouhodobému  
finančnímu majetku 1 648 949 520 229 -231 013 1 938 165 1 002 520 -66 178 2 874 507

zásobám 8 431 9 470 - 17 901 9 818 - 27 719

poskytutým zálohám  
na zásoby 6 772 - -597 6 175 202 - 6 377

pohledávkám – zákonné 55 227 - -3 364 51 863 - -205 51 658

pohledávkám – ostatní 459 924 - -2 509 457 415 - -112 457 303

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost měla možnost čerpat kontokorentní úvěr u následujících bankovních domů: Citibank europe plc,or-
ganizační složka, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Česká spořitelna, a.s., HSBC Bank plc -  
pobočka Praha, ING Bank N.V., UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s., The Royal 
Bank of Scotland N.V. v celkové výši 8,8 mld. Kč k 31. 12. 2015 a 9,1 mld. Kč k 31. 12. 2014. Kontokorentní úvěry 
nebyly k 31. 12. 2015 čerpány a k 31. 12. 2014 byly čerpány ve výši 26 tis. Kč.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):
 

Zůstatek 
k 31. 12. 

2013 Zvýšení Snížení

Zůstatek 
k 31. 12. 

2014 Zvýšení Snížení

Zůstatek 
k 31. 12. 

2015

Počet akcií 628 - - 628 - - 628

Základní kapitál 628 000 - - 628 000 - - 628 000

Ážio 30 600 - - 30 600 - - 30 600

Ostatní kapitálové 
fondy 3 362 054 - -3 362 054 - - - -

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku 
a závazků 1 307 208 207 512 -233 372 1 281 348 72 208 -263 381 1 090 175

Rezervní fond 272 453 - - 272 453 - - 272 453

Ostatní fondy 18 271 1 000 -546 18 725 1 095 -662 19 158

Nerozdělený zisk 
minulých let 29 433 622 5 615 241 -9 645 402 25 403 461 1 943 614 - 27 347 075

Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období 5 616 241 1 944 614 -5 616 241 1 944 614 2 473 132 -1 944 614 2 473 132
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Základní kapitál společnosti se skládá z 628 akcií na jméno plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 
1 000 Kč. 

Rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu z přecenění finančních investic pořízených v cizí měně 
(viz bod 4c).

Ostatní fondy ze zisku jsou určeny k financování sociálních potřeb zaměstnanců.

Ke snížení položek vlastního kapitálu v roce 2014 došlo zejména z důvodu odštěpení části obchodního jmění 
tvořeného veškerými akciemi společnosti IMOBA, a.s. a slovenské společnosti Istrochem Reality, a.s., do nástup-
nické společnosti SynBiol, a.s.
 
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 27. 5. 2015 a dne 5. 5. 2014 bylo schváleno 
následující rozdělení zisku za rok 2014 a 2013 (v tis. Kč):

Zisk roku 2014 1 944 614 Zisk roku 2013 5 616 241

Převod do ostatních fondů -1 000 Převod do ostatních fondů -1 000

Převod do nerozděleného zisku 
minulých let

1 943 614 Převod do nerozděleného zisku 
minulých let

5 615 241

10. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy

Zůstatek 
k 31. 12. 

2013
Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2014
Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2015

Nevyčerpaná dovolená 1 145 6 600 -1 145 6 600 8 720 -6 600 8 720

Odměny - 2 711 - 2 711 45 400 -2 711 45 400

Ostatní 21 198 - -848 20 350 2 468 -350 22 468

Rezerva na daň z příjmu 73 790 - -73 790 - 24 841 - 24 841

Ostatní rezervy jsou vytvořeny z hlediska opatrnosti za účelem nevyřešeného soudního sporu se společností 
Novicon, a.s.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost měla k 31. 12. 2014 a 2015 následující emitované dluhopisy (v tis. Kč):

Splatnost 2015 2014

Emitované dluhopisy 2022 1 482 270 1 482 270

Celkem 1 482 270 1 482 270

Společnost emitovala dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 3 000 000 tis. Kč. 
Dluhopisy jsou splatné v roce 2022. 
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12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti (více než 180 dní) v částce 
1 004 tis. Kč a 87 tis. Kč.

Jiné krátkodobé závazky jsou tvořeny zejména zápůjčkami od společností IMOBA, a.s. a SynBiol, a.s.

Společnost neeviduje k 31. 12. 2015 žádné závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, které jsou 
po lhůtě splatnosti.

Dohadné účty pasivní zahrnují především obchodní bonusy a nevyfakturované dodávky.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 20).

13. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období zahrnují především úroky z dluhopisů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého 
věcně a časově přísluší.

14. DERIVÁTY

Společnost má uzavřené smlouvy o derivátech. K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 společnost přecenila deriváty 
na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. 
v jiných závazcích. 

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených 
derivátů k 31. 12. 2014 a 2015 (v tis. Kč):

2015 2014

Smluvní/ Reálná hodnota Smluvní/ Reálná hodnota

Nominální Kladná Záporná Nominální Kladná Záporná

Komoditní kontrakty

Swapy – nákup 109 782 1 332 -1 351 84 064 5 908 -2 423

Swapy – prodej - - - 56 110 1 643 -645

Měnové kontrakty

Forwardy 10 817 159 - - - -

Deriváty celkem 120 599 1 491 -1 351 140 174 7 551 -3 068
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15. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Na základě předběžné kalkulace společnost dosáhla daňového zisku a vyčíslila daň následovně (v tis. Kč):

2015 2014

Zisk před zdaněním 2 560 348 2 010 272

Nezdanitelné výnosy -3 143 361 -2 221 424

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 1 483 4 974

Neodečitatelné náklady 1 142 783 495 183

Tvorba opravných položek 946 236 292 216

Tvorba rezerv 45 814 8 463

Ostatní (především správa dceřiných společností) 150 733 194 504

Zdanitelný příjem 561 253 289 005

Sazba daně z příjmu 19 % 19 %

Daň 106 638 54 911

Úprava daně minulých let -8 991 13 076

Splatná daň       97 647 67 987

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 

2015 2014

Položky odložené daně

Odložená 
daňová 

pohledávka
Odložený 

daňový závazek

Odložená 
daňová 

pohledávka
Odložený 

daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstat-
kovou cenou dlouhodobého majetku - -2 235 - -2 211

Ostatní přechodné rozdíly:

OP k pohledávkám 8 233 - 9 108 -

OP k zásobám 6 478 - 4 574 -

Oceňovací rozdíl k DHM - - - -931

Rezervy 14 340 - 5 636 -

Ostatní - - 209 -

Celkem 29 051 -2 235 19 527 3 142

Netto 26 816 16 385

16. LEASING

Majetek najatý společností k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 (v tis. Kč):

Popis Termíny 
/Podmínky

Výše nájemného  
v roce 2015

Výše nájemného  
v roce 2014

Nájemné budovy 99 let 38 345 37 047

Automobily Jednotlivé dle aut 363 325

Ostatní - 10 003 9 774

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i).
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17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost měla k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 majetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

a) Ručení

K 31. 12. 2015 společnost poskytla následující ručení za úvěry spřízněným stranám (v tis. Kč):

Společnost
Finančni hod-

nota ručení Konec záruky
Popis poskytnutého zajištění  
nebo záruky

ANIMO Žatec, a.s. - 29.1.2016 Ručení za poskytnutý úvěr

JAVE PORK, a.s. 31 679 29.1.2016 Ručení za poskytnutý úvěr

JAVE PORK, a.s. 6 282 29.12.2021 Ručení za poskytnutý úvěr

Kostelecké uzeniny a.s. 750 000 31.12.2016 Ručení za poskytnutý úvěr

Kostelecké uzeniny a.s. 82 089 31.10.2016 Ručení za poskytnutý úvěr

LIPRA PORK a.s. 98 800 31.10.2022 Ručení za poskytnutý úvěr

TK SLÁVIA AGROFERT, a.s.        25 371 31.10. 2016 Ručení za poskytnutý úvěr

PENAM SLOVAKIA, a.s.       471 250
Do doby  

zániku závazku Ručení za poskytnutý úvěr

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  
PEKÁRENSKÁ  a.s.        13 288

Do doby  
zániku závazku Ručení za poskytnutý úvěr

Logistics Solution, s.r.o.          4 824
Do doby  

zániku závazku Ručení za zajišťovací smlouvy
 
K 31. 12. 2014 společnost poskytla následující ručení za úvěry spřízněným stranám (v tis. Kč): 

Společnost
Finančni hod-

nota ručení Konec záruky
Popis poskytnutého zajištění  
nebo záruky

Agropodnik a.s. Trnava 5 882 28.2.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

GreenChem Holding B.V. 25 728
Do doby  

zániku závazku Ručení za poskytnutý úvěr

Kostelecké uzeniny a.s. 850 000 21.12.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

Kostelecké uzeniny a.s. 109 274 31.10.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

LIPRA PORK, a.s. 113 200 31.1.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

LIPRA PORK, a.s. - 31.10.2022 Ručení za poskytnutý úvěr

JAVE PORK, a.s. 38 097 31.1.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

JAVE PORK, a.s. 74 534 31.1.2022 Ručení za poskytnutý úvěr

JAVE PORK, a.s. 7 308 29.12.2021 Ručení za poskytnutý úvěr

ANIMO Žatec, a.s. - 31.1.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

Podnik živočišné  
výroby, a.s. - 31.1.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. 31 400 31.10.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

Podnik živočišné výroby, 
a.s. 25 255 4.2.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

Podnik živočišné výroby, 
a.s. 4 748 31.5.2019 Ručení za poskytnutý úvěr
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Společnost
Finančni hod-

nota ručení Konec záruky
Popis poskytnutého zajištění  
nebo záruky

IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság 2 206 833 2015 Ručení za poskytnutý úvěr

IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság 221 800 31.10.2015 Ručení za poskytnutý úvěr

PRVÁ BRATISLAVSKÁ 
PEKÁRENSKÁ  a.s. 49 785

Do doby  
zániku závazku Ručení za poskytnutý úvěr

Logistics Solution, s.r.o. 7 918
Do doby  

zániku závazku Ručení za poskytnutý leasing 

PENAM SLOVAKIA  a.s. 386 931
Do doby  

zániku závazku Ručení za poskytnutý úvěr

b) Soudní spory

Společnost AGROFERT, a.s. podala návrh Městskému soudu v Praze na zrušení konečného nálezu Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věci odpovědnosti za ško-
du ze dne 21. října 2010 (Sp. zn.: RSP 1003/06), který se týká aktivního sporu se společností POLSKI KONCERN 
NAFTOVI ORLEN S.A. o 17 352 550 tis. Kč s příslušenstvím. Městský soud v Praze návrhu společnosti nevyhověl. 
Poté nevyhověl ani Vrchní soud v Praze. Po doručení rozsudku bylo podáno dovolání. 

18. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

2015 2014

Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej průmyslových hnojiv 5 102 296 52 318 4 309 352 64 179

Prodej agrochemikálií 2 523 453 959 000 2 409 455 933 194

Prodej zemědělských produktů 6 779 558 2 951 257 7 873 962 3 080 338

Prodej surovin pro chemickou výrobu 217 444 120 170 185 614 328 351

Poskytování služeb 198 301 32 046 188 194 27 579

Výnosy celkem 14 821 052 4 114 791 14 966 577 4 433 641

19. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2015 2014

Celkový počet 
zaměstnanců

z toho členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

z toho členové 
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců a členů 
řídících orgánů 165 30 165 29

Mzdy a odměny členů statutárních a 
dozorčích orgánů 210 322 103 585 393 191 266 554

Sociální zabezpečení a zdravotní pojiš-
tění 55 365 12 551 70 330 30 043

Sociální náklady 2 985 231 2 856 238

Osobní náklady celkem 268 672 116 367 466 377 296 835
 
Členové řídících orgánů zahrnují členy statutárních a dozorčích orgánů a ředitele divizí.
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20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2015 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné zápůjčky, přiznané 
záruky, zálohy a jiné výhody s výjimkou níže uvedených. V roce 2014 obdrželi členové statutárních a dozorčích 
orgánů a řídící pracovníci zápůjčky ve výši 100 tis. Kč. Členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci 
nevlastnili k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 žádné akcie společnosti.

Výhody členů statutárních a dozorčích orgánů a řídících pracovníků spočívají v použití automobilů a mobilních 
telefonů pro osobní účely.

V roce 2015 člen statutárního orgánu uplatnil opci na uzavření smlouvy o převodu podílu ve společnosti 
vlastnící 20% podíl na základním kapitálu ovládané společnosti PROFROST a.s., na základě které dojde 
k převodu tohoto podílu na společnost. 

Společnost poskytla ručení za úvěry spřízněným stranám (viz bod 17).

Jediný akcionář společnosti vlastní dluhopisy emitované společností (viz bod 11).

Společnost běžně prodává zboží a služby  spřízněným osobám. V roce 2015 a 2014 dosáhl tento objem prodeje 
12 908 723 tis. Kč a 13 685 107 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky (včetně poskytnutých zápůjček zahrnutých v řádku rozvahy Pohledávky - ovládaná 
nebo ovládající osoba) za spřízněnými osobami k 31. 12. 2014 a 2015 (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 2015 2014

IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 826 420 1 009 637

ZZN Polabí, a.s. 775 620 40 796

PREOL, a.s.        664 153      1 687 641

Cerea a.s.        534 551           27 651

Primagra, a.s.        464 003           45 809

AgroZZN, a.s.        401 635           32 073

Navos, a.s.        130 497           27 612

BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató        130 241                    -

Agropodnik a.s. Trnava        124 999               180

Ostatní        382 567         692 681

Celkem 4 434 686 3 564 080

Společnost nakupuje zboží, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti 
podniku. V roce 2015 a 2014 činily nákupy 11 276 490 tis. Kč a 12 334 143 tis. Kč. 
 

Krátkodobé závazky (včetně přijatých zápůjček zahrnutých v řádku rozvahy jiné závazky) vůči spřízněným 
osobám k 31. 12. 2014 a 2015 (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 2015 2014

IMOBA, a.s. 3 194 752 3 694 902

Lovochemie, a.s. 285 224 638 106

Agropodnik a.s. Trnava 118 046 1 082

Duslo, a.s. 240 195 326 256

Ostatní 535 646 2 096 969

Celkem 4 373 863 6 757 315
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Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba ve výši 99 567 tis. Kč k 31. 12. 2015 představují zápůjčky 
od ovládaných společností MAFRA, a.s. a LONDA spol. s r. o. a k 31. 12. 2014 ve výši 60 000 tis. Kč zápůjčku 
od ovládané společnosti LONDA spol. s r. o. Závazek ke společnosti IMOBA, a.s. představuje zápůjčku a je 
vykázán v řádku Jiné závazky. Zápůjčky jsou splatné v roce 2016 a jsou zahrnuty v tabulce výše.

21. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z ručení.

Ostatní provozní náklady tvoří zejména náklady z postoupených pohledávek a pojištění.

Ostatní finanční výnosy tvoří zejména kurzové rozdíly.

Ostatní finanční náklady tvoří zejména kurzové rozdíly.

Informace o odměně auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze konsolidované 
účetní závěrky  AGROFERT, a.s.

22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 29. ledna 2016 společnost uzavřela kupní smlouvu o úplatném převodu podílů ve společnosti RAPACES 
GROUP s.r.o., IČO 28622111, se sídlem Klostermannova 364/12, Slavonín.

Dne 30. března 2016 společnost uzavřela kupní smlouva o úplatném převodu cenných papírů ve společnosti  
Animalco a.s., IČO 00536458, se sídlem na Kocínce 1, Praha 6.

Dne 4. dubna 2016 společnost uzavřela kupní smlouvu o úplatném převodu akcií ve společnosti 
CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem Štefánikova 167, Zlín. 

23. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

24. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) 

Sestaveno dne: Podpis statutárního  
orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná 
za účetnictví: 

Osoba odpovědná 
za účetní závěrku:

18. 4. 2016  
 

Ing. Josef Mráz

Ing. Petra Procházková

Ing. Petra Procházková Ing. Petra Procházková
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