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oblasti působnosti skupiny AGROMĚŘÍN

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Tradiční děláme jinak

AGROMĚŘÍN se orientuje na udržení živočišné výroby na území České republiky, zejména chovu dojnic, masného
skotu a prasat, s využitím vlastní základny rostlinné výroby, která zajišťuje potřebnou stabilitu produkce krmných komodit. Součástí rostlinné výroby je produkce vybraných potravinářských komodit (brambor, pšenice, cukrové řepy), hroznů
vinné révy a ovoce a vlastní produkce řepkového oleje.
Obhospodařujeme více než 20 tis. ha zemědělské půdy v regionech Vysočina, jižní Čechy, východní Čechy, Šumpersko,
jižní Morava a severní Morava. Prioritou je trvale udržitelné využití půdy jako jednoho ze základních výrobních faktorů
lidské společnosti. Chováme 15 tis. kusů skotu a 60 tis. kusů prasat.

POTRAVINÁŘSTVÍ
V rámci výroby potravin je skupina AGROMĚŘÍN zaměřena na zpracování základních komodit typických pro oblast
České republiky jako jsou maso a mléko, brambory, ostatní zelenina a ovoce, vinná réva. Při výrobním procesu je kladen
důraz na kvalitu, tradiční složení, bezpečnost a čerstvost potravin.

PLEMENÁŘSTVÍ
Cílem je zajistit chovatelům hospodářských zvířat služby ve šlechtění skotu a prasat. Konkrétně se jedná o kontrolu užitkových vlastností dle platných zákonů, inseminaci, výrobu a prodej inseminačních dávek z domácího šlechtění a dovoz
nejlepší světové genetiky. Na poli šlechtění úspěšně spolupracujeme s nejlepšími plemenářskými podniky z Evropy, ale
i zámoří. Plemenářské služby ještě doplňujeme o obchodování s dobytkem a prodej vybraných kategorií dobytka z vlastní
produkce skupiny AGROMĚŘÍN.

PRODEJNY RYNEK
Zemědělská skupina produkující kvalitní tuzemské potraviny
Skupina AGROMĚŘÍN je tvořena mateřskou společností AGRO – Měřín, a.s. založenou v roce 1993, jejími dceřinými
společnostmi a ostatními majetkově propojenými osobami. Skupina zaujímá s konsolidovaným obratem 3 mld. Kč
významnou pozici v zemědělství a potravinářství České republiky a je postavena na českém kapitálu.
Strategickým předmětem činnosti je kompletní zemědělská výroba a následné zpracování primárních zemědělských
komodit v rámci potravinářské výroby s cílem nabídnout zákazníkům v České republice plnohodnotné potraviny
vyráběné dle tradičních receptur s využitím moderních technologií.
Skupina AGROMĚŘÍN poskytuje přes 1 300 pracovních míst zejména ve venkovských oblastech, a tím přispívá
k udržení zaměstnanosti v těchto regionech České republiky. Dodržování kvality a bezpečnosti produkce dokládá
certifikace kvality ISO 9001 zavedená od zemědělské výroby přes zpracování komodit po výrobu potravin, a dále
certifikace GLOBAL GAP nebo BRC.

Prodejny RYNEK vytvářejí nezaměnitelné a příjemné prostředí pro nový styl nakupování kvalitních tuzemských potravin
vyráběných ze surovin produkovaných v České republice. Základním sortimentem prodejen RYNEK je čerstvé vepřové,
hovězí a kuřecí maso, uzeniny a masné výrobky, tradičně vyráběné sýry a ostatní mléčné výrobky, vejce, výrobky z brambor,
zeleniny a ovoce, čerstvé ovoce, med, znojemský mošt a moravské víno. Většina potravin je z vlastní produkce.

OSTATNÍ ČINNOSTI
Vedle strategických činností se skupina AGROMĚŘÍN věnuje i dalším aktivitám, které souvisejí se zemědělstvím či
potravinářstvím a přispívají ke stabilizaci těchto odvětví. Mezi tyto aktivity patří zejména prodej pohonných hmot, olejů
a maziv, prodej a servis zemědělských strojů, prodej pneumatik a poskytování potřebného servisu, prodej chovatelských
a hospodářských potřeb, přepravní služby, využití obnovitelných zdrojů energie a následný prodej elektřiny.
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zemědělská výroba
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Záleží nám na českém zemědělství
Zemědělská prvovýroba je základnou
činností skupiny AGROMĚŘÍN. Zemědělství vnímáme jako úzce provázanou
rostlinnou a živočišnou výrobu. Tento
přístup dává záruky udržitelnosti dobrého environmentálního stavu půdy
a zabraňuje erozi půdy. Široké geografické rozložení výroby umožňuje využít
rozdílné klimatické a půdní podmínky
k diverzifikaci výroby a omezení rizik
spojených s vlivem počasí. Celá řada
produkovaných zemědělských komodit je určena v tzv. uzavřeném kruhu
ke zpracování na potravinářské v ýrobky. Část toho, co doma vyrobíme,
poskytneme přímo zákazníkům na stůl,
a to s garantovaným původem a v požadované kvalitě.
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AGRO – Měřín, a.s.
AGROFARM, a.s.
Družstvo producentů vepřového masa v Suché
Frýdlantská zemědělská a.s.
LANDŠTEJN s.r.o.
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
POMONA Těšetice a.s.
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
Zemědělské družstvo Nechanice
Zemědělské družstvo Světnov

587 osob
44 000 t obilovin – z toho 8 000 t zrnové kukuřice
6 600 t řepky
14 400 t brambor
6 000 t cukrové řepy
3 200 t ovoce
590 t hroznů
44 mil. litrů syrového kravského mléka
1 575 000 tis. Kč
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Skupina AGROMĚŘ ÍN patří mezi zemědělce, kteří dbají
na udržování půdní úrodnosti, ctí principy správné zemědělské
praxe a zásad welfare při chovu dobytka. Naši činnost stavíme
na specializaci produkce – výrobu řídí odborníci, moderní stroje
a technologie obsluhují zkušení a zaškolení pracovníci. V rozhodovacích procesech prosazujeme inovativní přístup s využitím
poznatků vědy a výzkumu.
Zmíněných 20 tis. ha zemědělské půdy tvoří 13,6 tis. ha orné
půdy, která je obhospodařována intenzivním způsobem s důrazným ohledem na trvalou využitelnost. Necelý 1 tis. ha orné půdy
obhospodařujeme v ekologickém režimu. Zbytek půdy tvoří 5,5
tis. ha trvalých travních porostů, 170 ha sadů a 120 ha vinic.
V režimu konvenčního a ekologického zemědělství chováme
5,5 tis. dojnic převážně holštýnského skotu s denní produkci
120 tis. litrů syrového kravského mléka a 900 krav masného
plemene Charolais. Výkrm býků v rámci intenzivního chovu
představuje produkci 1,4 tis. kusů. Přispíváme k udržení chovu
prasat v České republice. Základní stádo tvoří přes 5,5 tis. prasnic, ve výkrmu chováme téměř 30 tis. prasat.
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zemědělská výroba

AGRO – Měřín, a.s.

Frýdlantská zemědělská a.s.

Společnost AGRO – Měřín, a.s. se řadí mezi nejvýznamnější podnikatele v zemědělství v České republice se specializací na chov dojného
skotu, zejména holštýnského plemene.
Obhospodařujeme téměř 10 tis. ha zemědělské půdy na Vysočině
a jižní Moravě. Na 3 400 ha pěstujeme obiloviny, na 930 ha řepku,
na 2 050 ha kukuřici (zrnovou i silážní) a na 275 ha konzumní brambory. Na zbylé orné půdě jsou pěstovány převážně pícniny. Základní
stádo dojnic tvoří 3 tis. ks. Věnujeme se i chovu prasat se současným
stavem základního stáda 1 tis. prasnic. K dalším zemědělským činnostem společnosti patří výroba krmných směsí a produkce řepkového oleje.

Společnost Frýdlantská zemědělská a.s. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou v podhůří Beskyd. Hlavní činností je chov holštýnského skotu a produkce syrového kravského mléka.
Společnost hospodaří na 1 458 ha zemědělské půdy s cílem zajistit
krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Na 650 ha orné půdy
pěstujeme pšenici, ječmen, kukuřici, řepku a pícniny. Zbytek výměry
tvoří trvalé travní porosty. Základní stádo dojnic tvoří 520 ks.

AGROFARM, a.s.
Společnost AGROFARM, a.s. je vysoce specializovaná na chov prasat. Věnujeme se chovu a prodeji selat, jatečných prasat, plemenných
a chovných prasniček. Farmy jsou rozmístěny v regionu Vysočiny.
Základní stádo tvoří téměř 5 tis. prasnic, v kategorii selat od
7 do 25 kg chováme 17 tis. ks a ve výkrmu chováme 23 tis. prasat.

Družstvo producentů vepřového masa v Suché
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Družstvo je zaměřeno na výkrm prasat v otevřeném obratu stáda. Prasata jsou umístěna ve zmodernizovaných halách s ohledem na welfare
zvířat. Ve výkrmu chováme přes 4 tis. prasat.

LANDŠTEJN s.r.o.
Společnost LANDŠTEJN s.r.o. je zaměřena na chov masného
skotu bez tržní produkce mléka na pastvinách v pohraniční oblasti
jižních Čech.
Společnost hospodaří na 1 280 ha zemědělské půdy. Mezi pěstované plodiny patří obiloviny a řepka. Základní stádo masného
skotu tvoří 365 krav.

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Společnost NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. pěstuje révu vinnou na čtyřech
viničních tratích (Langewarte – Nový Přerov, Slunečný vrch a Šibeniční vrch – Drnholec, Na knížecí vyhlídce – Valtice) a v sortimentu
čtrnácti odrůd (Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené,
Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré,
Sauvignon, Tramín, Muškát Ottonel, Neuburské, Cabernet Sau-

vignon, Frankovka a Svatovavřinecké). Nejstarší vinicí je Neuburské
Na knížecí vyhlídce, která byla vysázena v 80. letech minulého století.
Naopak nejmladším vinohradem je Šibeniční vrch, kde se pěstuje
pouze Ryzlink rýnský vysázený v roce 2011.

POMONA Těšetice a.s.
Společnost POMONA Těšetice a.s. hospodaří od roku 1998 na
jižní Moravě v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, výrobní oblasti
kukuřičné, v dobrých půdních podmínkách na ploše 2 100 ha zemědělské půdy.
Úsek rostlinné výroby pěstuje na 1 500 ha tržní plodiny – ječmen,
pšenici, řepku, hrách, kukuřici, a dále zajišťuje krmivovou základnu
pro úsek živočišné výroby. Na farmě Purkrábka chováme 560 dojnic
holštýnského plemene. Podstatnou součástí naší zemědělské výroby
je ovocnářství v těšetických sadech, které mají v regionu dlouholetou
tradici. Významná je produkce meruněk, broskví a jablek.

Ústav pro strukturální politiku
v zemědělství, a.s.
Společnost je specializována na zemědělskou výrobu v režimu ekologického zemědělství s chovem dojnic i krav bez tržní produkce mléka.
Veškerá produkce je certifikována společností KEZ o.p.s. Chrudim
a nese statut ekologický výrobek.
Společnost obhospodařuje 2 445 ha zemědělské půdy, z toho
887 ha tvoří orná půda, na které se pěstují krmné plodiny a v malé
míře tykev olejná. Základní stádo dojnic tvoří 500 ks červenostraka-

tého skotu a 100 ks holštýnského skotu. Základní stádo u masného
dobytka tvoří 320 krav plemene Charolais.

Zemědělské družstvo Nechanice
Družstvo hospodaří na 2 184 ha zemědělské půdy západně od Hradce
Králové. Stěžejní živočišnou výrobu zaměřenou na chov dojnic
holštýnského plemene a chov prasat ve výkrmu doplňuje pěstování
vybraných tržních plodin.
Na orné půdě o výměře 1 917 ha pěstujme zejména krmné obiloviny,
dále pak řepku a cukrovou řepu. Základní stádo dojnic tvoří 365 ks,
kapacita výkrmu prasat je 1 400 ustájovacích míst.

Zemědělské družstvo Světnov
Družstvo je představitelem standardní zemědělské prvovýroby
v podmínkách drsné Vysočiny. Činnost je zaměřena na rostlinnou
i živočišnou výrobu.
Zemědělské družstvo Světnov obhospodařuje 1 093 ha zemědělské
půdy severně od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce nad 580 m.
Pěstovány jsou krmné plodiny a řepka. V rámci živočišné výroby chováme dojný skot holštýnského plemene. Základní stádo tvoří 460 krav.

www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz

5

potravinářství

AGRO – Měřín, obchodní společnost, s.r.o.,
provoz Řeznictví – Uzenářství Měřín

Potraviny
z České republiky
Výroba kvalitních potravin je pro nás výzvou. Většina vstupních
surovin je produkována v České republice, zejména v zemědělských podnicích skupiny AGROMĚŘÍN. Tímto propojením
výrobní vertikály mohou vznikat bezpečné a čerstvé potraviny tuzemského původu s tradičním složením. Cílem našeho
potravinářství je podpořit potravinovou soběstačnost České
republiky.
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Maso zpracováváme ve dvou provozech s celkovou roční porážkou
13,5 tis. ks hovězího, převážně mladých býků, a 25 tis. ks prasat. Produkce hovězího masa je možná i v BIO kvalitě. Zpracování syrového
kravského mléka je soustředěno na Vysočině v současném objemu
47 mil. litrů ročně. Rané odrůdy brambor z jižní Moravy a pozdní
odrůdy brambor z Vysočiny a podhůří Beskyd směřují do moderních
skladů. Ročně zpracujeme přes 13 tis. tun brambor a 2,5 tis. tun ostatní
zeleniny. Část z 3,2 tis. tun ovoce pěstovaného na Znojemsku je určeno
pro výrobu ovocných moštů. Na jižní Moravě zpracujeme také 260 tun
hroznů na výrobu vína.

Masný závod v Měříně tradičně zpracovává výhradně tuzemské hovězí a vepřové maso převážně z chovů skupiny AGROMĚŘÍN.
Hlavní část produkce představují bouraná hovězí a vepřová masa
a masné výrobky v sortimentu od těch běžných, které najdete na pultech každého řeznictví, až po místní speciality jako jsou měřínské
grilky, agrácký salám nebo měřínské taliány. Vedle výrobků s označením národní značkou kvality potravin KLASA najdete v naší nabídce
také bezlepkové výrobky. Poctivé masné výrobky a tuzemská bouraná
masa jsou našim zákazníkům nabízeny prostřednictvím vlastní prodejní sítě RYNEK nebo prostřednictvím menších regionálních řetězců.

Beskyd Fryčovice, a.s.,
provoz ve Fryčovicích a Horní Cerekvi

1 AGRO – Měřín, obchodní společnost, s.r.o.,
provoz Řeznictví – Uzenářství Měřín
2 Beskyd Fryčovice, a.s., provoz ve Fryčovicích
a Horní Cerekvi
3 CHOVSERVIS a.s., provoz TORO Hlavečník
4 LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
5 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., Fénix 2010 Drnholec
6 POMONA Těšetice a.s.

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. má na českém potravinářském trhu
dlouholetou tradici. Díky vysoké kvalitě vstupních surovin (převážně
z vlastní produkce) a jejich zpracování založeném na moderních
technologiích si společnost v potravinářství vybudovala významnou
pozici. Garanci kvality deklaruje celá řada získaných certifikátů, norem kvality a ocenění jakosti jednotlivých výrobků. Také díky tomu
je dnes společnost klíčovým dodavatelem významných tuzemských
i nadnárodních gastronomických firem a obchodních řetězců.
Tradiční sortiment zahrnuje balené brambory, loupané syrové a vařené brambory, výrobky ze zpracovaných brambor, knedlíky, jednodruhovou chlazenou zeleninu a zeleninové směsi, zeleninové saláty,
zeleninové šťávy a čerstvé bylinky.

430 osob
1 500 tun masných výrobků
4 800 tun mléčných výrobků
6 000 tun výrobků z brambor
2 000 tun výrobků z ostatní zeleniny
40 tis. litrů moštu
155 tis. litrů vína
2,5 tuny medu

CHOVSERVIS a.s., provoz TORO Hlavečník
TORO Hlavečník je známé svou výrobou uzených specialit tradiční technologií. Sortiment výrobků je široký, od měkkých salámů
a párků, přes uzená masa, až po tradiční Pražskou šunku TORO.
Výrobky z TORO Hlavečník získaly ocenění mimo jiné i na výstavě
v Dijonu ve Francii nebo na veletrhu Grüne Woche v Berlíně. Kvalita
naší produkce byla oceněna v roce 2001, kdy jsme získali národní
značku kvality KLASA. Dalším velmi významným odvětvím činnosti
je provoz jatek. Specializací je porážka vysoce kvalitních mladých býků,
jejichž maso přichází na pulty významných obchodních řetězců.

1 610 000 tis. Kč
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Sýry holandského typu v různém složení – Eidamská cihla 20, 30
a 45 % tuku v sušině, stejně jako čerstvě stloukané máslo znají zákazníci tuzemští i zahraniční. Eidamské cihly tvaru podkovy či naplátkované porce jsou oblíbené především pro svoji specifickou chuť
danou tradičním postupem výroby.
Pro doplnění nabídky LACRUM vyrábí též sýr tavený, tvarohy,
konzumní mléko v lahvích, smetanu 40 % a smetanový zákys. Unikátním výrobkem je roztíratelné máslo z Vysočiny. Na trh jsme vrátili
oblíbený salámový sýr 30 a 40 %.

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.,
vinařství Fénix 2010 Drnholec
V NOVÉM VINAŘSTVÍ se vyrábí převážně bílá a růžová vína,
která se uzavírají výhradně skleněnými nebo šroubovými uzávěry.
Výjimkou, potvrzující pravidlo, je červené víno Pinot noir s korkovou
zátkou. NOVÉ VINAŘSTVÍ bylo prvním tuzemským vinařstvím,
které začalo tyto moderní uzávěry používat. Skleněné uzávěry,
které vyrábí světoznámý český výrobce bižuterie Preciosa, používalo
NOVÉ VINAŘSTVÍ až do roku 2013 jako jediné v České republice!
V NOVÉM VINAŘSTVÍ se všechno dělá inovativně, lépe a jinak.
Vína NOVÉHO VINAŘSTVÍ sbírají pravidelně ocenění na domácích i prestižních zahraničních přehlídkách (Decanter world wine
award, Concours mondial de Bruxelles, Berliner Wein Trophy).
NOVÉ VINAŘSTVÍ je finalistou prestižní soutěže Vinař roku 2013.
Za design ambaláže získalo v roce 2007 cenu „Dobrý design“ a „Cenu
za manažerský počin roku v oblasti designu“, které udělily Design
centrum ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

POMONA Těšetice a.s.
POMONA Těšetice a.s. zpracovává ovoce vypěstované ve vlastních
sadech na Znojemsku. Každoročně jsou obnovovány ovocné sady
na ploše okolo 5 ha, čímž je zajištěna dlouhodobě produkce ovoce moderních odrůd. Ze 150 vlastních včelstev získáme pravidelný dostatek
kvalitního medu, který dodáváme zákazníkům prodejen RYNEK.
Jsme členy Ovocnářské unie ČR a naše ovoce nese ochrannou známku
„vypěstováno v systému integrované produkce“. V této kvalitě dodáváme višně, meruňky, broskve, jablka, švestky a stolní hrozny. Od roku
2013 vyrábíme z vybraných druhů ovoce chutné mošty.

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Mlékárna LACRUM Velké Meziříčí je typickým představitelem
regionálního zpracovatele syrového kravského mléka. Svoji budoucnost staví na udržení kvality svých oblíbených výrobků a rozšiřování
sortimentu o žádané novinky.
www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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plemenářství

Vysoká kvalita
pro chovatele
Naší prioritou v oblasti šlechtění skotu a prasat je zajistit chovatelům v České republice kvalitní produkty,
které umožní zvyšování efektivity jejich stád. Nejedná
se jen o zvyšování výkonnosti produkčních zvířat, cílem
je i zlepšování zdravotních a reprodukčních ukazatelů,
zv yšování kvality finálních produktů (maso, mléko)
a u chovných zvířat optimalizace délky jejich produkčního života. Naše znalosti a zkušenosti přenášíme
i na obchodování s dobytkem. Pravidelně prodáváme
vybrané kategorie dobytka z vlastní produkce - nejžádanější jsou vysokobřezí jalovice.
8

AGRO – Měřín, a.s.
Šlechtění skotu a prasat patří od vzniku společnosti mezi její základní
činnosti. Společnost vlastní inseminační stanici kanců ve Velkém
Meziříčí a inseminační stanici býků v Litohoři, kterou plně využívá
společnost PLEMO, a.s. Ve šlechtění skotu je realizována spolupráce
se společnostmi GENSEMEX, a.s. a PLEMO, a.s. Služby ve šlechtění
jsou zaměřeny na prodej inseminačních dávek skotu a prasat, zpracování připařovacích plánů, inseminaci skotu a ranou diagnostiku
březosti skotu a prasat, kontrolu užitkových vlastností skotu a prasat
a obchod se zvířaty.

S ohledem na požadovanou odbornost jsou plemenářské činnosti
vyčleněny do specializovaných úseků ve společnostech AGRO –
Měřín, a.s. a CHOVSERVIS a.s., které se zabývají jak šlechtěním
skotu, tak šlechtěním prasat. Činnosti spojené se šlechtěním
skotu jsou dále rozvinuty ve specializovaných společnostech
GENSEMEX, a.s. a PLEMO, a.s.

GENSEMEX, a.s.

1
2
3
4

AGRO – Měřín, a.s.
GENSEMEX, a.s.
CHOVSERVIS a.s.
PLEMO, a.s.

Společnost GENSEMEX, a.s. byla založena v roce 1997 společně
s kanadským partnerem THE SEMEX ALLIANCE, který patří mezi
největší a nejprogresivnější plemenářské společnosti na světě. Společnost se specializuje na dovoz inseminačních dávek plemene Holštýn,
popř. embryí z Kanady a USA. Importované sperma patří mezi top
kvalitu, neboť nabízení býci se pohybují na vrcholu žebříčku plemenných hodnot v dané zemi. V nabídkách jsou jak prověření býci, kteří
již mají potomstvo v dané zemi, tak i mladí býci s vysokými predikovanými plemennými hodnotami. V poslední době se díky zájmu
chovatelů též dovážejí kvalitní inseminační dávky masného skotu.

3

114 osob
226 846 tis. Kč

dávek skotu a prasat, zpracovávání připařovacích plánů na daných
chovech, inseminace skotu a raná diagnostika březosti skotu
a prasat, kontrola užitkových vlastností skotu a prasat a obchod se
zvířaty. Ve šlechtění skotu je realizována spolupráce se společnostmi
GENSEMEX, a.s. a PLEMO, a.s. Ve šlechtění prasat jsou pro výrobu inseminačních dávek v provozu dvě inseminační stanice kanců
v Brné a Koutě na Šumavě. Vyrobené inseminační dávky kanců jsou
dle aktuálních objednávek dodávány do chovů v oblasti východních, středních, severních a západních Čech.

PLEMO, a.s.
Společnost PLEMO, a.s. byla založena v roce 2000 a zabývá se odchovem plemenných býků, výrobou a prodejem inseminačních dávek
a marketingem v oblasti šlechtění skotu. Nakupovaní plemenní býci
jsou ustájeni na inseminační stanici býků v Litohoři, kde byla současně zprovozněna oddělená odchovna mladých plemenných býků.
Na této stanici je i centrální sklad inseminačních dávek. Kromě
vlastní výroby inseminačních dávek společnost zajišťuje i nákup inseminačních dávek ze zahraničí. Inseminační dávky plemene Fleckvieh
dováží z Německa, Rakouska a Francie a inseminační dávky holštýnského plemene z Francie.

CHOVSERVIS a.s.
1 2 4

Společnost CHOVSERVIS a.s. se taktéž věnuje více než 20 let šlechtění. Základní činností plemenářské divize je prodej inseminačních

www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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prodejny RYNEK
První prodejní prostor v tomto novém pojetí byl otevřen v roce 2013.
Cílem konceptu RYNEK je rozšířit prodejny do měst po celé České
republice, a umožnit tak spotřebitelům nákup kvalitních tuzemských
potravin.

Kvalitní potraviny
10
1 Prodejny RYNEK
Bystřice nad Pernštejnem, České Budějovice,
Ostrava, Těšetice, Třebíč, Žďár nad Sázavou
2 Původní prodejny
Fryčovice, Jičín, Jihlava, Kumburský Újezd,
Měřín, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí
50 osob
100 000 tis. Kč

Prodejní koncept RYNEK je postaven na ryze českém kapitálu. Prodejny RYNEK vytvářejí nezaměnitelné a příjemné
prostředí pro nový styl nakupování kvalitních tuzemských
potravin v yráběných ze surovin produkovaných v České
republice.
Základním sortimentem prodejen RYNEK je čerstvé vepřové, hovězí
a kuřecí maso, uzeniny a masné výrobky, tradičně vyráběné sýry
a ostatní mléčné výrobky, vejce, výrobky z brambor, zeleniny a ovoce,
čerstvé ovoce, med, znojemský mošt a moravské víno. Většina potravin
je z vlastní produkce společností patřících do skupiny AGROMĚŘÍN.

2 2

1
1
2 2
1
2
1
1

2

2

Prodejna RYNEK v Českých Budějovicích
Prodejna RYNEK v Ostravě

1

www.agrorynek.cz | info@agrorynek.cz

ostatní činnosti

Chovatelské a hospodářské potřeby

S námi jde
všechno lépe
Vedle strategických činností se skupina AGROMĚŘÍN věnuje
i dalším aktivitám, které souvisejí se zemědělstvím či potravinářstvím a přispívají ke stabilizaci těchto odvětví. Mezi tyto
aktivity patří zejména prodej pohonných hmot, olejů a maziv,
prodej a servis zemědělských strojů, prodej pneumatik a poskytování potřebného servisu, přepravní služby, využití obnovitelných zdrojů energie a následný prodej elektřiny.

PROFARM – vše pro Vaší farmu…
je specializovaný obchod s chovatelskými a farmářskými potřebami,
který byl v rámci společnosti CHOVSERVIS a.s. založen v roce
2001. Tím se rozšířila stávající komplexní nabídka služeb pro zemědělské podniky a farmáře zabývající se živočišnou výrobou. Nabídka
produktů i rozsah distribuce se po celou dobu rozvíjí a je aktuálně
uváděn v katalogu a na www.profarm.eu. Od roku 2004 jsou součástí
nabídky jezdecké potřeby. Aktuálně PROFARM prodává i hobby
program pro chovatele malých a zájmových zvířat. Distribuce kompletního sortimentu je zajišťována po celé České republice a pro objednávky je stále častěji využíván internetový obchod.

Pohonné hmoty, oleje a maziva

1 Pohonné hmoty, oleje a maziva
Měřín, Tábor, České Budějovice, Fryčovice
2 Prodej a servis zemědělských strojů
Měřín
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3 Pneuservis
Žďár nad Sázavou
4 Chovatelské a hospodářské potřeby
Hradec Králové
5 Obnovitelné zdroje energie
Staré Nechanice, Vysoké, Černá u Měřína, Drnholec
6 Přepravní služby
Fryčovice, Hradec Králové, Brno, Praha
63 osob

V této oblasti nabízíme prodej veškerých druhů olejů a maziv a distribuci pohonných hmot včetně provozování čerpací stanice v Měříně.
Prodej je realizován v Měříně, Českých Budějovicích, Táboře a ve
Fryčovicích.
K rozvozu pohonných hmot využíváme tři autocisterny o objemech
31 000 litrů, 8 000 litrů a 5 000 litrů, můžeme tak uspokojit požadavky zákazníků na rozvoz pohonných hmot nejen ve spádových
oblastech jednotlivých středisek. V rámci olejů a maziv jsou nabízeny
všechny základní druhy olejů ve volně lité formě, čímž je oslovována
celá řada zákazníků velice zajímavými cenami, další část nabídky
tvoří oleje v originálním balení známých značek, především MOL,
Shell, Castrol a BP.

Prodej a servis zemědělských strojů
Prodej a servis zemědělských strojů je realizován v hlavní míře pro
subjekty skupiny AGROMĚŘÍN.

507 000 tis. Kč

Pneuservis

5
6

4 6

1 6

5
5 3
1 2
1

6

1
5

Středisko autoslužeb Žďár nad Sázavou nabízí služby motoristům
v oblasti pneuservisu a oprav automobilů. Hlavní činností pneuservisu je prodej všech druhů pneumatik v rámci franchisového vztahu
se společností Conti Trade Services s.r.o. v servisní síti BEST DRIVE.
Vyškolení zaměstnanci pneuservisu ochotně poskytnou zákazníkům
služby související s kontrolou a seřízením geometrie, se servisem
klimatizací a s opravami pneu thermopresem. Dalšími nabízenými
službami je uskladnění sezonních kol a pojištění pneumatik. V rámci
rozšíření nabídky služeb provádějí pracovníci střediska také opravy
osobních a nákladních automobilů, traktorů a stavební techniky
včetně diagnostiky vozidel.

Obnovitelné zdroje energie
Skupina AGROMĚŘÍN ve svých podnikatelských činnostech klade
důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí, a proto se také zaměřila na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tj. přírodních
energetických zdrojů, které mají schopnost alespoň částečné anebo
úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a tzv. biomasa.
Za tím účelem byly vybudovány tři bioplynové stanice o celkovém
elektrickém výkonu 1,874 MWel a jedna fotovoltaická elektrárna
o instalovaném výkonu 0,599 MWel. Roční výroba elektřiny z těchto
obnovitelných zdrojů energie představuje 16 000 MWh, a pokrývá
tak spotřebu elektřiny celé skupiny AGROMĚŘÍN.

Přepravní služby
Naším cílem je rychlá a efektivní přeprava čerstvých potravinářských
výrobků přímo k zákazníkovi. Díky budování vlastního systému
distribuce chlazeného zboží naleznete potravinářské výrobky skupiny
AGROMĚŘÍN všude tam, kde je očekáváte (např. v maloobchodních a velkoobchodních řetězcích nebo restauracích a gastronomických zařízeních).
Přepravní služby realizuje společnost Beskyd Fryčovice, a.s., která
disponuje vlastní autodopravou s centrálním distribučním skladem
ve Fryčovicích a distribučními centry v Brně, Hradci Králové a Praze.
Při lokální distribuci spolupracujeme s externími dopravci, vždy je
však přísně dohlíženo na dodržování chladírenského řetězce (do 5 °C).
Třikrát týdně je zboží dodáváno zákazníkům po celé České republice,
a také v sousedních zemích – na Slovensko a do Rakouska.

www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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AGRO – Měřín, a.s.
Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz
www.agro-merin.cz

GENSEMEX, a.s.

PLEMO, a.s.

Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz, www.agro-merin.cz

Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 602 322 267
kiri.kat@post.cz
www.gensemex.cz

Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 602 739 735
plemo@agro-merin.cz
www.plemo.cz

AGROFARM, a.s.

CHOVSERVIS a.s.

POMONA Těšetice a.s.

Horní 1682/28
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 620 928
machova@agrofarmas.cz

Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Tel. +420 495 404 111
info@chovservis.cz, www.chovservis.cz

671 61 Těšetice 171
Tel.: +420 515 271 508
pomona@pomona.cz
www.pomona.cz

Beskyd Fryčovice, a.s.

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

739 45 Fryčovice 606
Tel.: +420 558 422 210
info@beskyd.cz, www.beskyd.cz
www.facebook.com/BeskydFrycovice

Hornoměstská 383
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 501 611
lacrum@lacrumvm.cz, www.lacrumvm.cz

Ústav pro strukturální politiku
v zemědělství, a.s.

Družstvo producentů vepřového
masa v Suché

LANDŠTEJN s.r.o.

Zemědělské družstvo Nechanice

Suchá 4, 503 15 Nechanice
Tel.: +420 495 441 714
dpvm@volny.cz

Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 384 498 552
landstejn@agro-merin.cz
www.agro-merin.cz

Staré Nechanice 103
503 15 Nechanice
Tel.: +420 495 441 000
zdnech@iol.cz

Frýdlantská zemědělská a.s.

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

Zemědělské družstvo Světnov

739 11 Janovice 593
Tel.: +420 558 432 064
sekretariat@frydlantska.cz

Výsluní 613, 691 83 Drnholec
Tel.: +420 519 519 082
mikulov@novevinarstvi.cz
www.novevinarstvi.cz
www.facebook.com/NoveVinarstvi

591 02 Polnička 231
Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 622 648
zdsvetnov@seznam.cz

Zarybník 516, 594 42 Měřín
Tel.: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz, www.agro-merin.cz
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