SVĚT
SE MĚNÍ

NAŠE HODNOTY
ZŮSTÁVAJÍ

AGROFERT

S respektem
k opravdovým hodnotám

Nečekané události letošního roku donutily lidi u nás doma i ve světě
zamyslet se nad tím, co je v jejich životě podstatné a co třeba méně.
Začali si více uvědomovat, jaké jsou opravdové hodnoty, na koho se
mohou spolehnout, nebo naopak, kdo se k nim ve složité době otočí zády.
Týká se to i nás, AGROFERTu. Jsme
firma, která se díky politické dráze našeho zakladatele Andreje Babiše dostala do popředí zájmu médií a stala
se jejich snadným cílem i prostředkem
ke zvýšení sledovanosti a čtenosti.
Přitom právě české společnosti jako
AGROFERT prokázaly svou významnou roli například při první vlně koronakrize nebo při zajištění potravinové
soběstačnosti, která se ještě nedávno
nezdála tak důležitá.

Touto cestou bychom vám rádi ukázali, jaký je AGROFERT dnes, tedy již
šestý rok bez Andreje Babiše. V čele
koncernu stojí devítičlenné představenstvo. Skupina profesionálů. Každý z nich má na starost určitý segment výroby či služeb. Snaží se jít
ve stopách zakladatele firmy se
stejným zápalem pro věc a stejnou
energií. Firmu řídí se stejným zápalem jako vlastník. Jejich cílem je růst,
rozvoj a prosperita společnosti. Ale
také respekt a odpovědnost k lidem
a naší zemi. Aby byl AGROFERT stále dobrým sousedem všude tam,
kde působí.

Firmu AGROFERT založil Andrej
Babiš v roce 1993. V průběhu
následujících let z ní profesionálové vybudovali jednu z největších
společností v zemi. Jeho vize se
opírala o jednoduchou myšlenku
„Z pole na vidličku“. To znamená vytvořit kvalitní dodavatelský
řetězec, který dokáže obhospodařovat pole, zpracovat úrodu
a dodat kvalitní cenově dostupné
potraviny zákazníkům.

Představenstvo společnosti
Otevřeně
komunikujeme
s veřejností

Jsme první
partner pro
zemědělce

Chceme
se rozvíjet
a posouvat
dál
Zbyněk Průša

Předseda představenstva
Segment: Speciální chemie

Josef Mráz

Petr Cingr

Místopředseda představenstva
Výkonný ředitel AGROFERT, a.s.
Segment: Zemědělství, lesnictví,
stroje a technologie

Místopředseda představenstva
Segment: Hnojiva, paliva,
oleje, obnovitelné zdroje

Přijímáme
zodpovědnost
za potravinovou
soběstačnost ČR

Část zisku
vracíme zpět
společnosti

Vážíme
si našich
zaměstnanců
Simona Sokolová
Členka představenstva
Segment: Mlékárny, mražené pečivo,
bílé maso, červené maso

Petra Procházková

Jaroslav Kurčík

Členka představenstva
Finanční ředitelka AGROFERT, a.s.

Člen představenstva
Segment: Pekárny

Jsme dobrým
sousedem
v místech, kde
podnikáme

Naše
podnikání
respektuje
zákony

Investujeme
do budoucnosti
Jiří Haspeklo
Člen představenstva
Obchodní ředitel AGROFERT, a.s.

Alexej Bílek

Libor Němeček

Člen představenstva
Ředitel právní divize AGROFERT, a.s.

Člen představenstva
Ředitel fúzí, akvizic a korporátního financování
AGROFERT, a.s.

GARANCE

Už 27 let si stojíme za svým
I za vámi

Zaměstnancům, dodavatelům i zákazníkům více než čtvrt století
dokazujeme, že se na nás mohou spolehnout za každé situace.
Za to ručíme tím nejcennějším, co máme – svým jménem.
Velkou zkouškou pro nás byla letošní
koronakrize. Navzdory složité situaci
a bez ohledu na množství komplikací
či velikost nákladů jsme zvládli držet
při sobě. Nezastavili jsme jediný provoz, nepropustili jsme kvůli covidu-19
jediného člověka. Nepřerušili jsme
ani spolupráci s našimi obchodními
partnery.
Jsme totiž stabilní a spolehlivou firmou, pro kterou lidé vždy byli, jsou
a budou na prvním místě. Každý
den si uvědomujeme, že máme

zodpovědnost za 23 tisíc zaměstnanců v České republice a dalších 10
tisíc v 16 zemích 4 kontinentů. Našim
lidem nabízíme širokou paletu různých benefitů. Staráme se o jejich
zdraví, přispíváme na jejich důchody
a klademe důraz na jejich odpočinek. „Agroferťáci” vědí, že mají dobrou práci u dobrého zaměstnavatele. A to jim garantujeme, ať se děje
cokoliv. Odměnou za naši dlouholetou snahu je jejich loajalita, která
v rámci rodin není výjimkou i napříč
generacemi.

Vzájemnou důvěru a dlouhodobé pěstování dobrých vztahů se samozřejmě
snažíme uplatňovat i k ostatním. Mimo
jiné vůči našim dodavatelům z řad
českých živnostníků a firem. Celkem
jich je více než 10 tisíc. Jenom v předchozím roce jsme od nich nakoupili
zboží a služby za desítky miliard korun.
I pro ně jsme a budeme v dnešním
složitém světě důležitým a spolehlivým
partnerem.

33 tisíc zaměstnanců

23 tisíc zaměstnanců v ČR

AGROFERT vlastní firmy v 16 zemích
Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko,
Rumunsko, Chorvatsko, Itálie, Švýcarsko,
Polsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko,
Velká Británie, Rusko, USA a Brazílie.

13,04 miliardy

10 132

Tuto částku zaplatily
české společnosti
AGROFERTu na mzdách
a odvodech státu za
jeden rok.*

dodavatelů
3 271 živnostníků
4 438 společností s ručením omezeným
1 178 akciových společností
1 245 ostatních subjektů

206 milionů
166 milionů

Náklady na zajištění
kvalitního stravování
zaměstnanců.

Příspěvek
na penzijní
pojištění našich
zaměstnanců.*

99 milionů

Investice do
bezpečnosti
našich
zaměstnanců.

77,74 miliardy korun

Tolik jsme dohromady zaplatili za jeden rok
živnostníkům a firmám za jejich výrobky
nebo služby. *

* Data vychází z auditovaných výsledků a účetní závěrky
koncernu AGROFERT za rok 2019.

ROZVOJ

Investujeme do budoucích generací

Za 27 let jsme zažili mnoho úspěchů i neúspěchů. Každý nám dal
cennou zkušenost. Která z nich byla nejcennější? Asi dívat se dál než
naše konkurence. I proto neustále investujeme do rozvoje.
Investujeme z vlastní kapsy
Námi vydělané peníze neposíláme
na anonymní účty v daňových rájích,
ale vracíme je zpět do rozvoje naší
společnosti. Za posledních 12 let šlo
o více než 100 miliard korun. Z nich
pouhé 3,3 miliardy tvořily dotace. To je
méně, než v Česku AGROFERT odvede
za jediný rok na daních a na sociálním
a zdravotním pojištění. Ačkoliv to naši
kritici rádi říkají, rozvoj AGROFERTu
opravdu nestojí a nepadá s investičními ani jinými dotacemi.

V minulém roce jsme realizovali více
než 70 velkých investičních projektů
v hodnotě přesahující 8 miliard korun.
Z těch největších si zaslouží zmínku výstavba nové výrobny čpavku
v podniku DUSLO, nová porcovna
drůbeže ve Vodňanské drůbeži či rekonstrukce a modernizace biologické
čističky odpadních vod ve společnosti
DEZA.
Bez podpory vědy a výzkumu by to nešlo
Aby naše investice byly efektivní, měly

by reflektovat aktuální i budoucí trendy. Proto investujeme stovky milionů
korun také do vědy, výzkumu a inovací. Spolupracujeme s řadou prestižních institucí, například s Univerzitou
Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou nebo Mendelovou univerzitou v Brně, Agronomickou fakultou
MENDELU, a s řadou dalších akademických pracovišť. Podílíme se na inovativních projektech i mimo ČR.

235 milionů
(Celkem proinvestováno
1,2 mld.)

1,76 miliardy

FATRA
Nová válcovna

ZEMĚDĚLSTVÍ
A PRVOVÝROBA

8,1

450 milionů

TECHNIKA A STROJE

miliardy Kč

1,77 miliardy

77 milionů
LOVOCHEMIE
Nová výrobna hnojiv

3,79 miliardy

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Investice dokončené
v roce 2019*

POTRAVINÁŘSTVÍ

120 milionů

LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ

90 milionů
MÉDIA

140 milionů
LOGISTIKA

54 milionů
(Celkem proinvestováno
360 mil.)

WOTAN FOREST
Rozvoj areálu Solnice

70 milionů korun
LIPRA PORK
Rekonstrukce hal

55 milionů korun
VÝKRM TŘEBÍČ
Nové haly

Navzdory koronavirové
pandemii mají naše
společnosti stále v plánu
letos investovat. Věříme,
že naše investice v této době
pomohou do budoucna nejen
nám, ale i našim dodavatelům
a v neposlední řadě celé
české ekonomice.

miliard korun
* Data vychází z auditovaných výsledků a účetní
závěrky koncernu AGROFERT za rok 2019.

Tolik jsme proinvestovali v roce 2020

ODPOVĚDNOST
Nekopeme jen za sebe

Uvědomujeme si, že významným způsobem ovlivňujeme místa i lidi
tam, kde působíme. Snažíme se pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba.

12 milionů korun

Rozdali jsme tisíce litrů dezinfekce
V první vlně koronaviru jsme státu
věnovali suroviny na výrobu půl milionu
litrů přípravku Anti-Covid. Následně
jsme dezinfekci i sami vyrobili a darovali
nemocnicím, obcím, policistům nebo
hasičům.

1 milion korun

Dar potravin Nemocnici Na Bulovce
Nemocnici Na Bulovce jsme darovali
máslo, mléko, jogurty, tvaroh, bezlepkové pečivo, Pikao, Jesenku, maso
nebo šunku.

1 milion korun

12 tun potravin

Darovali jsme Asociaci poskytovatelů sociálních služeb 10 mobilních analyzátorů covidu a k nim ještě další tisíce jednorázových testů. Analyzátory
dokážou nákazu rozpoznat do 15 minut.

Naše kamiony zavezly do logistického
centra České federace potravinových
bank mouku, dětskou krupičku, trvanlivé mléko a trvanlivé masné produkty.

Darovali jsme analyzátory covidu

Podpořili jsme Národní
potravinovou sbírku

13,3 milionu

Podpora vzdělávání

Přijímáme svůj díl společenské odpovědnosti.
Dlouhodobě darujeme část našeho
zisku těm, kdo skutečně potřebují pomoc. Financujeme Nadaci AGROFERT,
která od svého založení rozdělila
částku přesahující 463 milionů korun, z toho 41,1 milionu Kč v roce 2019.
Jedním z jejích hlavních cílů je sociální podpora např. hendikepovaných osob nebo rodičů-samoživitelů
v nouzi. Více než dvěma tisícovkám
z nich pomohla s úhradou nájemného
nebo přispěla na studium, školní obědy či zájmové a sportovní kroužky.

a muzikálů, sportovních eventů a seriálů závodů.

Podporujeme prostředí, ve kterém
podnikáme.
Myslíme na své okolí. V minulém roce
jsme například skrze naši společnost
DEZA podpořili částkou 6 miliónů korun výstavbu tenisové haly pro mládežnický tenis. Prostřednictvím společnosti Fatra jsme podpořili hudební
festivaly a díky společnosti Oseva se
nám podařilo v rámci projektu „Pomáháme osivem” pomoci těm, kteří v žiPomáháme sportu i kultuře.
votě neměli příliš štěstí. V litoměřickém
Jsme dlouhodobým partnerem kul- regionu jsme věnovali 1 milion korun
turních, sportovních a společenských formou grantu na zájmovou činnost
akcí a událostí. Partnerem divadel hendikepované mládeže.

90

16,4 milionu
Podpora sportu

milionů Kč
Celkem rozdáno za rok 2019
z toho:

41,1 milionu

Nadace AGROFERT

48,9 milionu

společnosti koncernu
AGROFERT

FÉROVOST

Podání ruky pro nás stále
ještě něco znamená

Hrajeme fair play. Nejedná se nám o rychlý zisk, ale o dlouhodobý
úspěch. Proto pro nás bylo, je a vždy zůstane prioritou dodržování
platných zákonů, uzavřených dohod a otevřenost k veřejnosti.
AGROFERT dlouhou dobu komunikaci
s veřejností zanedbával. Soustředili
jsme se především na to, aby ve firmě
běželo vše tak, jak má. Pracovali jsme
na našem růstu a stabilizaci, ekologii,
firemní kultuře, budování týmu, vzdělávání a udržení tradičních řemesel.
V tom pokračujeme i nadále, nicméně
díky četným mediálním zkušenostem

z posledních let jsme se přesvědčili
o tom, že pokud chceme, aby o naší
společnosti kolovaly pouze jasné
a pravdivé informace, je třeba se na
jejich sdílení podílet. A tak jsme začali otevřeně a férově komunikovat.
V rámci webu famyfakta.cz vyvracíme
některé mýty, které o nás kolují. Na našem tradičním webu agrofert.cz zase

informujeme o tom, co se děje uvnitř
společnosti – ať už jsou to novinky, zajímavosti či události, které stojí za pozornost. A kromě toho, jsme aktivní na
našich sociálních sítích. Najdete nás
na facebooku, twitteru, instagramu
i linkedinu. Pro naše zaměstnance i veřejnost vydáváme Magazín
AGROFERT.

Pro zaměstnance a obchodní partnery
Etický kodex
V AGROFERTu klademe důraz na to,
aby byly dodržovány právní předpisy,
pravidla etiky, morálky a poctivého
obchodního styku. I proto jsme v roce
2013 přijali tzv. Program Compliance. Jeho součástí je též Etický kodex
obsahující základní zásady, hodnoty

a pravidla koncernu. Oznámení o porušení těchto pravidel je možné učinit
prostřednictvím etické linky Tell Us na
www.agrofert.cz. Tu mohou využít jak
zaměstnanci koncernu AGROFERT, tak
naši partneři i zákazníci.

Pro veřejnost
Komunikujeme i přes sociální sítě

Fámy a fakta
Odpovědi na nejčastější
fámy a mediální zkratky
dává v širším kontextu web
www.famyfakta.cz

Pravda o řepce
Vše, co jste kdy
chtěli vědět
o nejdiskutovanější
olejnině, najdete na
www.zlutajedobra.cz

Fotogalerie
Z každodenního
života koncernu AGROFERT –
oficiální instagram koncernu
AGROFERT - Instagram.com/
agrofertgroup/

Video galerie
Nabízí příběhy
z denního života
v koncernu
youtube.com/
AGROFERTgroup

Pro rychlou
a efektivní komunikaci
s novináři máme jediný
a oficiální twitterový účet
Twitter.com/
KoncernAGROFERT

Nástroj pro komunikaci
s odborníky a pracovním trhem
linkedin.com/company/
koncern-agrofert

EKOLOGIE
V přírodě žijeme
i hospodaříme

Chovat se ekologicky a šetrně k přírodě je v našem zájmu.
Když se totiž daří našim polím, daří se také našemu podnikání.
K přírodě se chováme s úctou
Jako dobří hospodáři si uvědomujeme, že naše výsledky jsou přímo
závislé na zdravé přírodě. Proto se
chováme ohleduplně k půdě, vodním
zdrojům, ovzduší i ke krajině jako takové. Na polích pravidelně střídáme
plodiny v osevním postupu nebo budujeme remízky. Ročně také vysázíme
miliony nových stromků.

Zavádíme šetrnější technologie
Stali jsme se průkopníkem v zemědělské ekologii a v péči o krajinu. Neocenitelným pomocníkem jsou pro nás moderní technologie. Počítače ve spojení
s GPS navigací a satelitními snímky dovedou účelně navrhnout dávkování a přesnou aplikaci hnojiv
a ochranných přípravků rostlin. Tímto způsobem postupně snižujeme
množství
používané
agrochemie

a s ním i dopady zemědělské výroby
na životní prostředí.
Nové trendy postupně zavádíme
i v průmyslu. Green deal je plán, jak
zajistit
udržitelnost
hospodářství
Evropské unie. Proto i my v našich
expertních skupinách pracujeme na
postupu, jak se vypořádat s touto
novou politikou EU.

58 milionů

DEZA
Instalace nového
turbogenerátoru TG4

502 milionů

SYNTHESIA
Ekologizace energetiky

VZDUCH

618
milionů

1,19

miliardy Kč

Celková investice
do ekologie 2019*
ZEMĚ

200
40 milionů

milionů

VODA

370
milionů

ETHANOL ENERGY - VRDY
Zefektivnění výroby/
úspora energetické
náročnosti

Máme výsledky
Za posledních 10 let se nám podařilo
snížit emise oxidu siřičitého o celých
59 % a oxidy dusíku o 23 %. Nakládáme hospodárně se surovinami – snižujeme hmotnost plastových obalů
a spotřebu vody ve výrobě. Redukujeme množství emisí vypouštěných do
ovzduší. Díky AdBlue přispíváme k minimalizaci emisí spalovacích motorů.

315 milionů

DEZA
Rekonstrukce
a modernizace BČOV

20 milionů

Synthesia
Rekonstrukce chlazení
a odvod odpadních vod

Naše snažení na poli ekologie pravidelně hodnotí nezávislí odborníci.
I díky tomu se provozy AGROFERTu
mohou pochlubit různými prestižními
certifikáty.

odpadů v městě Kyjov, kterou jsme
v loňském roce zlikvidovali.

Třídíme odpad, sbíráme použité baterie nebo se snažíme jezdit do práce
na kole. Věříme totiž, že i malý skutek
Daří se nám také odstraňovat staré
může mít velký efekt. Zejména, když ho
ekologické zátěže z dob minulého vynásobíme 33 tisíci zaměstnanci.
režimu. Jako příklad může posloužit skládka 700 tun nebezpečných

* Data vychází z auditovaných výsledků a účetní závěrky koncernu AGROFERT za rok 2019.

RESPEKT

Chováme se s úctou
k poctivému řemeslu

Není důležité, jestli jste laborantka, vědec, traktorista nebo manažer.
Vážíme si každého, kdo odvádí poctivou práci, umí své řemeslo
nebo se ho snaží naučit.
Věk u nás nehraje roli. Starší generace
si ceníme pro její zkušenosti. Mladým
s energií a kreativními nápady dáváme příležitost v rámci absolventských
programů.
Naše podnikání je postaveno na tradičních řemeslech, proto dlouhodobě
spolupracujeme se čtyřicítkou škol na
popularizaci a někdy i záchraně tra-

dičních oborů, jako jsou pekař, řezník,
zootechnik a další. Investujeme do
celoživotního vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců a oceňujeme naše
inovátory a vynálezce. Svou kariéru
s námi spojily mnohdy i celé generace,
kdy v našich společnostech pracovali nebo pracují „děd, dcera i vnuk“.
To je také jeden z důvodů, proč nám
lidé neodcházejí. Snažíme se být tím

dobrým zaměstnavatelem, který poskytuje našim lidem jistotu práce,
výdělku a zázemí silné společnosti.
Pravidelně odměňujeme naše jubilanty a je nám velkou ctí, když bývalí zaměstnanci na zaslouženém odpočinku
přijmou pozvání na setkání s námi.

Propagujeme tradiční řemesla
Prostřednictvím naší Dětské farmy
představujeme tradiční řemesla
už dětem z mateřských škol

Spolupracujeme
a podporujeme

38 škol

a to jak odborných učilišť,
středních i vysokých škol

Investujeme
Již 100 000 žáků devátých ročníků
prošlo soutěží Hledá se nejlepší
chemik ČR, kterou jsme před 10 lety
založili a dále podporujeme

80 milionů

do vzdělávání a rozvoje
našich zaměstnanců

Ceníme si našich
zaměstnanců

85 milionů

Podpora našich zaměstnanců
ze sociálních fondů

TRADICE
Tady jsme doma

Ačkoliv samotný AGROFERT byl založen před 27 lety, historie
některých našich značek sahá až do první republiky.
S respektem navazujeme na práci
mnoha předchozích generací. Zachránili jsme a dále rozvíjíme tradiční
české firmy, legendární značky a výrobky, jejichž vznik sahá až do 19. století. Považujeme je za české „národní
dědictví“. Nebýt velkého úsilí a investic
AGROFERTu, řada z nich by dnes byla
pouhou vzpomínkou.

Mlékárny Olma a Tatra, Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež nebo
Penam. To je jen zlomek firem, které
se nám podařilo zachránit. Za cenu
značných finančních injekcí jsme jim
opět vdechli život, udrželi v nich výrobu a řemeslo v regionu. I díky těmto
firmám s dlouhou tradicí dodáváme
na váš stůl kvalitní potraviny, které se
pyšní mnoha oceněními.

Všechno, co děláme, děláme poctivě.
Často u nás říkáme, že budujeme firmu
na 100 let. Budujeme ji pro další generace. Jsme zkrátka skuteční patrioti.

Naše produkty bodují
S odkazem na tradici a kvalitu rozvíjíme značky ze všech soutěží. Kvalita je pro
naše značky a jednotlivé produktové naše výrobky jistota, se kterou se rádi
řady. To, že jdeme správným směrem, pochlubíme.
nám ukazují mnohá ocenění pro naše

United Bakeries Praha
Vítěz soutěže Chléb roku
v kategorii 500–800 g
(Konzumní chléb)
Penam – Martinov
Vítěz soutěže Chléb bez hranic
(Sladový chléb)

Mlékárna Hlinsko
Osvěžující Ledová káva značky Tatra
se stala vítězem soutěže Mlékárenský
výrobek roku 2019 v kategorii Tekuté
mléčné výrobky nezakysané.

Vodňanská drůbež
Dětská chuťovka 3 ocenění
• Holandský řízek se sýrem
• Originál česká šunka
90 % masa
• Vodňanské kuřecí párky
se sýrem 70 % masa

Vodňanská drůbež
Česká chuťovka 2 ocenění
• Kachní čtvrtky pečené metodou
Sous-vide
• Kuřecí prsní řízek smažený

Kostelecké uzeniny
Kostelecké uzeniny již popáté
oceněny jako „Nejdůvěryhodnější
značka“ českých spotřebitelů
v kategorii Maso a uzeniny.

Z pole na vidličku

Ty nejlepší věci bývají jednoduché. Třeba jako myšlenka, na které je
postaveno naše podnikání. Stejně jako generace statkářů před
námi i my věříme, že ke kvalitním potravinám vede jediná správná
cesta – z pole až na vidličku. Proto obhospodařujeme česká
pole a vlastní chovy dobytka. To, co vypěstujeme, také sami
sklidíme a zpracujeme v našich pekárnách, mlékárnách
nebo řeznických provozech. Díky fortelu českých rukou
našich zaměstnanců každý den dodáváme na stoly
v českých domácnostech opravdu kvalitní české
potraviny. A navíc za dobrou cenu.

„ZA 27 LET
JSME ZAŽILI
SPOUSTY ZMĚN.
PROTO VÍME, ŽE
POCTIVÁ PRÁCE,
RESPEKT K LIDEM
A ÚCTA K NAŠÍ
ZEMI OBSTOJÍ
V KAŽDÉ DOBĚ.“

