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Za čím si stojíme

Země česká, 
domov můj
Jsme česká firma. V České republice platíme 
daně, reinvestujeme zisk, zaměstnáváme místní 
obyvatele, spolupracujeme se školami, státní 
správou a neziskovým sektorem, podílíme se  
na aktivitách místních komunit. 

Jsme pevně spjati s regiony, ve kterých 
působíme, a v řadě z nich patří naše firmy  
mezi největší a nejvýznamnější. 







A jak to vypadá v praxi?

Projekt „Pěstování sadebního materiálu douglasky 
tisolisté na zvýšení odolnosti proti mrazu“ 
Mendelova univerzita v Brně a Wotan ForestSpolečnost Wotan Forest se od roku 2013 podílí na 

výzkumném projektu Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně. 
Cílem výzkumu je získat vědecké poznatky pro praktické 

zvýšení odolnosti lesního sadebního materiálu proti 
pozdnímu mrazu. Na vybrané zkušební sadby jsou  
v různých intervalech aplikovány vybrané přípravky 
a následně vzorky i celé rostliny podstupují mrazové 
testy. Vyhodnocení poškození má za cíl prokázat, 
které přípravky při jaké aplikaci pozitivně ovlivňují 
mrazuvzdornost. 
Práce bude součástí sborníku o aktuálních problémech 
při zakládání a pěstovaní lesa, který vyjde v roce 2014. Zajímá vás více? Navštivte www.mendelu.cz. 
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Zemědělství, prvovýroba a lesnictví  |   

Dáváme tvář našemu venkovu
Zemědělství, prvovýroba a lesnictví jsou nedílnou součástí české kultury a tradic, které po 

staletí formovaly podobu naší krajiny. I v dnešní 
době se naše firmy značnou měrou podílejí na 
tom, jak český venkov vypadá a jací lidé zde žijí. Oproti předchozím generacím ale naši současní 

zemědělci a lesníci staví na šetrném přístupu  
k přírodním zdrojům, moderních technologiích  
a praktickém aplikování vědeckých poznatků. Co to znamená převedeno na čísla?   

1,6 
mld.

Investice
(Kč)

2 608

Zaměstnanci

549,1 
mil.

Sociální 
a zdravotní 
odvody
(Kč)

1,7  
mld.

Mzdové 
náklady
(Kč)

219,4 
mil.

Daně 
a poplatky
(Kč)
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IFS Food

IFS Food (International Featured Standards Food) je 
jedním z nejnáročnějších standardů v potravinářském 
průmyslu. IFS Food klade mimořádný důraz na hygienu 
výroby, správné výrobní postupy a kontrolu jakosti. Při certifikaci procházejí společnosti důkladným 

audi tem, při kterém nezávislí inspektoři posuzují 
mj. kri tické fáze výroby, záznamy o kontrolách, 
odbornost, efektivitu a dodržování standardů ze 
strany zaměstnanců, sledovatelnost výrobku v rámci 
výrobního řetězce a řadu dalších faktorů, které mohou 
zásadním způsobem ovlivňovat bezpečnost konečných 
produktů. 

Zajímá vás více? Navštivte www.ifs-certification.com.

A jak to vypadá v praxi?
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Potravinářství  |   Plánujeme i do budoucna
Víme, že dnešní úspěchy automaticky negarantují i ty zítřejší. Investujeme proto do 

budoucnosti – vynakládáme stovky milionů 
na výzkum a vývoj, úzce spolupracujeme se 
středními školami i univerzitami a našimi závody 
prochází v rámci praxí a brigád stovky studentů 
a absolventů. 

614,4  mil.

Investice do 
výzkumu nových produktů  
a technologií(Kč)  

204

Exkurze

441 

Stážisté  
a praktikanti

Spolupracujeme s:

České vysoké učení technické v PrazeVysoká škola chemicko-technologická v PrazeVysoké učení technické v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaUniverzita Pardubice 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Palackého v Olomouci
Střední průmyslová škola chemická PardubiceStřední průmyslová škola polytechnická ZlínStřední průmyslová škola OtrokoviceStřední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Ústí nad LabemStřední škola logistiky a chemie OlomoucIntegrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy  
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola 

ekonomická Zlín

Gymnázium a střední odborná škola dr. Václava Šmejkala,  
Ústí nad Labem

Gymnázium Jakuba Škody Přerov

24 |  Chemie
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Etická linka TellUs 

Pokud mají zaměstnanci, partneři či zákazníci našich 
společností podezření, že jednání firmy nebo konkrétních 
osob není v souladu s etickým kodexem koncernu 
Agrofert, mají k dispozici linku Tell us, skrze kterou mohou 
podat podnět k prošetření. 
Většina podnětů přichází přes internetové stránky  
www.agrofert.cz/compliance. Online aplikace umožňuje 
anonymní komunikaci a v případě potřeby i upřesnění 
jednotlivých bodů podnětu. Podněty se sbíhají do centrály 
koncernu. Faktické řešení je pak ve většině případů v kom - 
petenci sítě compliance officerů, vybudované napříč 
jednotlivými dceřinými firmami. Pouze nejzávažnější 
podněty a podněty týkající se například top managemen-
tu společností jsou v zájmu objektivity řešeny centrálně. 

Centrální nákup 

Velká část výběrových řízení v koncernu Agrofert probíhá 
skrze online aplikaci transparentního obchodního systému 
Softrade. Objem takto tendrovaného zboží a služeb se 
každoročně zvyšuje. 
Potenciální dodavatel se zaregistruje, nastaví kategorii 
zboží a služeb, pro které chce být poptáván, nebo se 
přímo přihlásí do některého z probíhajících výběrových 
řízení. Nabídku pro konkrétní tender dodavatel podává 
výhradně prostřednictvím aplikace a řada výběrových 
řízení je zakončena aukcí, kdy o výsledném vítězi zakázky 
rozhoduje cenová nabídka. Celý systém je naprosto 
transparentní a férový vůči odběrateli i dodavateli. Obdržené  

podněty
2012–2013

69

Realizované 
zakázky 2012

748

Registrovaní 
dodavatelé

3 011

Vyřešené 
podněty
2012–2013

100 %

Realizované 
zakázky 2013

1 088
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Jsme česká firma. V České republice platíme 
daně, reinvestujeme zisk, zaměstnáváme místní 
obyvatele, spolupracujeme se školami, státní 
správou a neziskovým sektorem, podílíme se  
na aktivitách místních komunit. Jsme pevně spjati s regiony, ve kterých působíme, a v řadě z nich patří naše firmy  

mezi největší a nejvýznamnější. 


