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Příloha k účetní závěrce 

za rok 2014 

obsah dle vyhlášky 500/2002 Sb.  § 39, §40 

 

 

1. Popis účetní jednotky 
 

Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. 

Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno 

IČO   : 29365619 

DIČ : CZ29365619 

RG.  : B 6688 OR u KS Brno 

Vznik  :  1. 8. 2012 

 

Členové představenstva v roce 2014 

 

členové představenstva: 

předseda: Ing. Pavel Soukop (od 1. 8. 2012)  

místopředseda: Ing. Jiří Hunkes (od 1. 8. 2012) 

členové:  Pavel Blažek (od 1. 8. 2012) 

 

Členové dozorčí rady v roce 2014: 

členové dozorčí rady: 

předseda : Ing. Aleš Hodina (od 1. 8. 2012) 

místopředseda: Ing. Jan Mach (od 1. 8. 2012) 

členové:  Ing. Jiří Lengál (od 1. 8. 2012) 

  Václav Šik (od 17. 9. 2012 do 16. 4. 2014) 

  Mgr. Ing. Antonín Továrek (od 1. 8. 2012 do 16. 4. 2014) 

  Radmila Daňková (od 17. 9. 2012 do 16. 4. 2014) 

Přehled činností: 

Převažující činností AGRO Brno -Tuřany, a.s. je zemědělská rostlinná a živočišná výroba 

- zahradnická výroba 

- klasická rostlinná polní výroba 

- potravinářství 

- živočišná výroba 

Ostatní činnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s. jsou uvedeny ve výpise z obchodního rejstříku 

Organizační struktura: 

podnik je členěn dle činností do následujících organizačních jednotek:  

 Divize zahradnická 

 Divize zemědělská 

 Divize ekonomicko-správní 

   

2. Podíly v obchodních společnostech 
  nad 20% nejsou 
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3. Zaměstnanci a osobní náklady 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 105 

z toho hlavní řídící pracovníci:      3 

    Celkem 

 Osobní náklady [tis. Kč]   41 449  

 z toho mzdy    28 233 

 soc. a zdr. poj.   10 050 

 odměny statut.org.    1 323 

 

Řídící pracovníci mají možnost používat služební vozidlo k soukromým účelům. Jedná se o členy 

představenstva. 

 

4. Pohledávky či závazky vůči členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů 
 

Pohledávky k 31. 12. 2014 nejsou. 

 

Závazky k 31. 12. 2014 

- výnosy z vydaných dluhopisů: ing. Jan Mach celkem 837 200 Kč uhrazeno 2. 1. 2015 

    ing. Aleš Hodina celkem 1 462 800 Kč uhrazeno 2. 1. 2015 

- ze smlouvy o půjčce včetně úroků : ing. Aleš Hodina celkem 2 756 775 Kč, splatnost 31. 12. 2014 

     ing. Jan Mach celkem 1 691 759 Kč, splatnost 31. 12. 2014 

 

5. Směrnice účetních metod a účetních zásad 
jsou uloženy v sídle AGRO Brno-Tuřany, a.s.  

 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování: 
 

A. Zásoby 

 Zásoby nakoupeného materiálu a zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený 

aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr se počítá nejméně jednou za měsíc. 

Do pořizovací ceny se zahrnují i náklady související s pořízením. Mezi tyto související náklady patří zejména 

přepravné vyúčtované dodavatelem nebo náklady vlastní dopravy, clo a celní poplatky, skonto a přirážky. 

 Pro účtování o přírůstku a úbytku vlastních výrobků se používá způsob A. Vlastní výrobky jsou na skladě 

oceněny skutečnými vlastními náklady. Ocenění vlastních výrobků vyrobených v běžném roce se provádí vždy 

na konci účetního období a takto zjištěná cena je platná pro účtování o těchto výrobcích až do konce období 

příštího, kdy dojde k novému ocenění.   

 Polotovary vznikají především při výrobě odlitků přesného lití. Jejich evidence bude účtována způsobem „B“. 

Po provedené inventarizaci na konci roku se provede kalkulace vlastních nákladů na jednotku produkce a 

hodnota polotovarů ve výši skutečných vlastních nákladů bude proúčtována účetním zápisem 122/612. 

Zároveň bude odúčtován stav těchto polotovarů z minulého roku účetním zápisem 612/122. Během roku se o 

změně stavu polotovarů na slévárně nebude účtovat. 

 Nedokončená výroba polní výroby: Náklady a výnosy na polní výrobu se vedou dle jednotlivých výrobků, 

při čemž se rozlišují výrobky určené k realizaci v běžném roce a výrobky určené k realizaci v příštím roce. 

Nedokončená výroba se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech. 

 Nedokončená výroba zahradnické výroby: Náklady a výnosy na zahradnickou výrobu se vedou dle 

jednotlivých výrobků, při čemž se během roku nelze rozlišit mezi náklady na výrobky určené k realizaci 

v běžném roce a výrobky určené k realizaci v příštím roce. 

Po provedené inventarizaci se provede kalkulace skutečných vlastních nákladů na jednotku produkce a 

skutečné vlastní náklady připadající na výrobky k realizaci v příštím roce budou přeúčtovány na výrobek 

příštího roku. 

Ve výši těchto nákladů bude rovněž zúčtován přírůstek nedokončené výroby příštího roku zápisem 121/611.  

 

Do vlastních nákladů jsou zahrnuty přímé materiálové a mzdové náklady a středisková výrobní režie. Pokud 

jsou vlastní náklady vyšší než předpokládaná prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem, jsou zásoby 

vlastní výroby oceněné v souladu s §26 zákona o účetnictví touto nižší cenou. 

 

B. Dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek 

 

Evidence a odpisování majetku se řídí těmito vnitrofiremními směrnicemi v platném znění: 

- Směrnice pro evidenci majetku 

- Směrnice pro evidenci majetku – ložisko a jiná stavba v pískovně 
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C. Účetní jednotka nepoužívá metody, které by nebyly v souladu s metodami stanovenými prováděcími 

předpisy k zákonu o účetnictví. 
 

D. Stanovení opravných položek 

 

 Opravné položky k pohledávkám 

 účetní opravné položky jsou vytvořeny takto: 

o k pohledávkám po splatnosti 6 až 12 měsíců ve výši 80% 

o k pohledávkám po splatnosti nad 12 měsíců ve výši 100% 

o k pohledávkám za společnostmi v insolvenci ve výši 100% 

o k pohledávkám vyhovujícím §8c zákona 593/1992 Sb. o rezervách ve výši 100% 

  

 Opravné položky k zásobám (materiál, zboží, výrobky) 

o na zásoby, které 2 roky neměly pohyb na skladě – 30 % opravná položka 

o na zásoby, které 3 roky neměly pohyb na skladě – 50 % opravná položka 

o na zásoby, které 4 a více let neměly pohyb na skladě – 70 % opravná položka 

 

 Opravné položky k finančním účastem 

 Nebyly v roce 2014 vytvářeny. 

K finančním účastem existuje OP v plné výši 6.459 tis. Kč. Jedná se o Společný zemědělský podnik Rajhradice 

v likvidaci. 

 

E. Tvorba rezerv 

Struktura konečného stavu účetních rezerv v roce 2014: 

 

 rezerva na nájem za pozemky ve výši 586 930,39,-- Kč 

 rezervy na opravy majetku ve výši 3 560 000,-- Kč 

 rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 23 938,-- Kč 

 rezerva na nevyplacené prémie a zdravotní a soc. pojištění ve výši 790 273,-- Kč 

 rezerva na odstranění starých staveb a technologií 5 161  488,-- Kč 

 

F. Finanční, komoditní či zajišťovací deriváty 

Společnost využívá finanční deriváty k zajištění úroků z úvěru. O závazcích a pohledávkách účtuje 

v podrozvaze a k datu účetní uzávěrky provádí přecenní na reálnou hodnotu. 

 

G. Přepočet cizích měn 

 

Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu takto: 

 
o denním kurzem stanoveným v kurzovním lístku České národní banky u 

- pohledávek a závazků 

- nákupu cenných papírů, majetkových účastí, hmotného a nehmotného majetku   

- peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek z úvěrů a závazků z vkladů u bank 

- peněžních prostředků v hotovosti a cenin v cizí měně při jejich výdeji 

  

o kurzem prodeje příslušné směnárny při nákupu peněžních prostředků v hotovosti a cenin v cizí měně 

 

 Přepočet se provádí v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu a v účetní závěrce ke dni jejího sestavení. 

 



 

 5/10 

6.  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

6.1. Odložená daň za rok 2014 

Titul  Daň k 1. 1. 2014 

Základna k 31. 12. 

2014 Daň 19 % Změna stavu 

ZCÚ > ZCD  
Z 13 254 957,00 Z 65 805 303,14 Z 12 503 008,00 19 -751 949,00 Z

Pohledávky z přecenění majetku 
P 23 604 020,00 P 66 520 870,66 P 12 638 965,00 19 -10 965 055,00  P

OP k pohledávkám 
P 24 411,00 P 160 305,50 P 30 458,00 19 6 047,00  P

OP k zásobám 
P 5 405,00 P 52 228,91 P 9 923,00 19 4 518,00  P

Rezerva na dovolenou 
P 47 090,00 P 23 938,00 P 4 548,00 19 -42 542,00  P

Rezerva na prémie SZ a ZP k prémiím 
P 214 536,00 P 790 273,00 P 150 152,00 19 -64 384,00  P

Rezervy na opravy 
P 2 276 200,00 P 8 721 488,00 P 1 657 083,00 19 -619 117,00  P

Rezerva na nevyplacené nájemné 
P 119 424,00 P 586 930,39 P 111 517,00 19 -7 907,00  P

 
                

Celkem 
  13 036 129,00       2 099 638,00   -10 936 491,00 

    
PZ 481 *       KZ 481       

 

6.2. Rezervy a opravné položky 

 

Stav rezerv v tis. Kč k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

na nevyčerpanou dovolenou - účetní 248 24 

na prémie SP a ZP k prémiím - účetní 1510 790 

na nájem pozemků – účetní 629 587 

na opravy majetku - účetní 2980 3560 

na odstranění starých staveb a technologií – účetní 9000 5161 

 

Stav opravných položek v tis. Kč k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

opravné položky k pohledávkám 1183 1099 

- daňové 1054 939 

- nedaňové 128 160 

opravné položky k fin. majetku 6459 6459 

opravné položky k zásobám 435 52 
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6.3. Přehled bankovních a nebankovních úvěrů  

Typ úvěru Banka Měna Splatnost Splácení Úroková sazba 

Zůstatek 

31. 12. 

2014 

tis. Kč 

Splatné do 

1 roku 

tis. Kč 

Zajištění 

KK 

Komerční 

banka, a.s. CZK neurčitá 

ke dni 

splatnosti 

1M 

PRIBOR+1.75%p.a. 0 0 

blankosměnka, 

nemovitosti 

Provozní 

GE Money 

Bank, a. s. CZK neurčitá 

ke dni 

splatnosti 

1M 

PRIBOR+1.70%p.a. 0 0 

blankosměnka, 

nemovitosti 

Investiční 
pozemky 

Komerční 
banka, a.s. CZK 28/2/2023 

měs. 176 
tis. Kč 

1M 
PRIBOR+1.65%p.a. 12 922 2 106 

blankosměnka, 
nemovitosti 

Investiční 
FVE 

Komerční 
banka, a.s. CZK 31/10/2018 

měs. 85 
tis. Kč 

1M 

PRIBOR+1,65% p. 
a. 3 761 1 015 

blankosměnka, 
nemovitosti 

Investiční 

Fendt 828 
Vario a 

sklízecí 

mlátička 

Komerční 

banka, a.s. CZK 31/7/2019 

měs. 171 

tis. Kč 

2,49 % p. a. - 

podpora PGRLF 8 230 1 026 

zástava věci 

movité + 

blankosměnka 

Investiční 

sklízeč zelí 

GE Money 

Bank, a. s. CZK 20/04/2017  

měs. 81 

tis. Kč 

 1M 

PRIBOR+3,27% p. 

a. 2 265 972 

zástava věci 

movité + 

blankosměnka 

Investiční 
Fendt Vario 

936 SGEF CZK 15/6/2016 

měs. 53 

tis. Kč splátkový kalendář 1 080 636 

převod 
vlastnického 

práva 

Investiční 

půdní válce SGEF CZK 26/3/2016 

měs. 14 

tis. Kč splátkový kalendář 217 168 

převod 
vlastnického 

práva 

Investiční 
pluh SGEF CZK 15/9/2016 

měs. 22 
tis. Kč splátkový kalendář 493 264 

převod 

vlastnického 
práva 

         
Celkem           28 968 6 187   

 

6.4. Daně 

Společnost neeviduje žádné doměrky či nedoplatky daní za minulá účetní období. 

 

6.5. Závazky ze Sociálního zabezpečení a Zdravotního pojištění k 31. 12. 2014 

Závazky ze sociálního zabezpečení činí 744 tis. Kč. 

Závazky ze zdravotního pojištění činí 319 tis. Kč. 

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 

 

6.6. Pohledávky k obchodování 

Společnost nemá žádné pohledávky určené k obchodování. 

6.7. Kvóty a limity 

Společnost nevlastní žádné kvóty či limity. 
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6.8. Přehled o druzích chovaných hospodářských zvířat 

 

Druh zvířat 
Stav k 31. 12. 2014 

ks kg Kč 

prasata ve výkrmu 0 0 0 

býci smluvní výkrm    

převzato k výkrmu 118 12 538 376 140 

výkrm  28 383 850 566 

Býci převzatí k výkrmu nejsou majetkem společnosti. V účetnictví je hodnota těchto býků evidována 

v podrozvahové evidenci. V rozvahové evidenci je hodnota hmotnostního přírůstku. 

6.9. Dotace a podpory 

V roce 2014 byly poskytnuty naší společnosti tyto dotace a podpory: 

 

 na půdu SAPS a TOP-UP  8 753 tis. Kč 

 na školní závod           35 tis. Kč 

 na poradenství                2 tis. Kč 

 výstavnictví          14 tis. Kč 

 podpora pojištění RV a ŽV    208 tis. Kč 

 

7.    Podrobnější informace o majetku a závazcích 

7.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) rozdělení majetku vedeného na syntetickém účtu 022 – samostatné movité věci a soubory věcí v tis. Kč 

Stav k 31. 12. 2014 

Typ majetku Pořizovací cena v tis. Kč Zůstatková cena v tis. Kč 

Inventář 704 0 

Drobný majetek odpisovaný 5 420 657 

Pracovní stroje a zařízení 100 695 24 648 

Drobný krátkodobý předmět 4 158 0 

 110 997 25 305 

 Na syntetickém účtu 022 je veden i majetek, který je z důvodu zajištění úvěru na jeho pořízení zatížen 

„Zajišťovacím převodem vlastnického práva“ ve prospěch SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Celková 

pořizovací hodnota tohoto majetku činí 4 239 tis. Kč. Úvěry jsou řádně spláceny. 

 b) finanční pronájem  

Předmět leasingu Splátky v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAT TH407 AGRO 458 328 328 328 328 328 55 

Splátky celkem 458 328 328 328 328 328 55 

 

c) nejdůležitější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku (bez technického zhodnocení) 

pořízení IM   35 416 tis. Kč 

z toho 

     budovy a stavby 639  

     stroje a příslušenství 13 691 

     pozemky 19 950 
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d) majetek zatížen zástavním právem 

Zástavním právem ve prospěch Komerční banka, a. s. a GE Money Bank, a. s. jsou zatíženy zemědělské pozemky 

a pozemky v areálech. Zástavy jsou vyznačeny v Katastru nemovitostí ČR. 

Zástavním právem je zatížený i movitý majetek, který ještě nebyl splacen, viz přehled úvěrů. 

 

f) Majetkové účasti: 

 Společný podnik Rajhradice - v likvidaci  6 459 tis. Kč – vytvořena opravná pol. ve výši 100% 

1. zahradnická, a. s.         71 tis. Kč 

 

7.2. Pohledávky 

Časová struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku 

 Brutto Kč % 

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku (Brutto) 11.810.141,78 100,00 

- do lhůty splatnosti 9.069.150,45 76,79 

- po lhůtě splatnosti do 30 dnů 1. 108.583,78 9,39 

- po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dnů 356.177,00 3,02 

- po lhůtě splatnosti od 91 do 365 dnů 236.382,00 2,00 

- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 1.039.848,55 8,80 

 

Pohledávky ve splatnosti se lhůtou splatnosti delší než 5 let: 

Společnost eviduje pohledávku za firmou Bonagro, a.s., která je založena na Smlouvě o sdružení podnikatelů. 

Účelem sdružení je zajištění míchání a sušení krmiv pro živočišnou výrobu. Tato pohledávka je splatná 3 roky po 

zániku účasti ve sdružení. Výše pohledávky činí 1 071 876. - Kč. 

7.3. Závazky  

Závazky po splatnosti nejsou. Společnost nemá žádné závazky se splatností 5 a více let. 

Společnost nevede žádné soudní spory, které by do budoucna vedly ke vzniku závazků významně ovlivňující její 

finanční situaci. 

7.4. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky  

 Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly. 

8.    Informace neuvedené v rozvaze 

8.1. Závazky  

Společnost eviduje závazky z věcných břemen v celkový výši 357 tis. Kč. 

8.1. Drobný hmotný a nehmotný majetek  

Drobný hmotný a nehmotný majetek společnost neeviduje v podrozvaze ale v rozvaze. Pořizovací hodnota tohoto 

majetku je 4 177 tis. Kč. K tomuto majetku jsou vytvořeny oprávky ve výši pořizovací ceny. 

9.    Transakce se spřízněnou stranou 

 Společnost neuskutečnila žádné transakce s většinovými akcionáři či členy správních, řídících a dozorčích 

orgánů, které by nebyly uskutečněny za běžných tržních podmínek. 
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10. Informace o spřízněných osobách 
 

 Přímo ovládající osobou je pan Ing. Aleš Hodina, datum narození. 29. 11. 1972, bytem: Starý Plzenec, Na 

Klínu 736, PSČ 332 02, který vlastní 61,87% akcií společnosti AGRO Brno -Tuřany, a.s. ve smyslu §74 zákona č. 

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech. Mezi ovládající a ovládanou společností neexistuje 

ovládací smlouva. Pan Ing. Aleš Hodina je předsedou dozorčí rady AGRO Brno -Tuřany, a.s. 

 

 Na základě lustrace veřejně dostupných zdrojů informací a rovněž na základě informací, které byly 

představenstvu poskytnuty ovládající osobou, je pan Ing. Aleš Hodina zároveň ovládající osobou společnosti AGRO 

Český ráj a.s., IČ: 25920421, Sídlo: Všeň 124, PSČ 512 65 a Moravia Tech, a. s., IČ 03637751, Sídlo: Dvorecká 521/27, 

Brno, PSČ 620 00. Tyto společnosti je tedy možné považovat za propojené osoby ve vztahu k AGRO Brno -Tuřany, a.s. 

Jiné propojené osoby se společností AGRO Brno -Tuřany, a.s. ve smyslu §74 zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o 

obchodních společnostech a družstvech) kromě uvedených nejsou představenstvu známy. 

 

 AGRO Brno -Tuřany, a.s. neovládá žádné společnosti a není ani společností s podstatným vlivem na řízení 

jiné společnosti. 

 

11. Údaje o statutárním auditorovi 

 Usnesením dozorčí rady společnosti byla auditorkou společnosti určena Dipl. Ing. Ludmila Burešová, 

Mariánské nám. 127, 686 01 Uherské Hradiště, číslo osvědčení 0275. 

náklady na audit: 

a) povinný audit: 

 - dokončení auditu za rok 2013    .    42 500,- Kč 

 - povinný audit za rok 2014      42 500,- Kč 

b) jiné ověřovací služby 

 - ověření výroční zprávy za rok 2013    10 000,- Kč 

- ověření zahajovací rozvahy a komentáře při přeměně společnosti 24 800,- Kč 

 

12. Vlastní kapitál  

a) základní kapitál činí 2 298 380,-- Kč 

 rozdělení akcií:      229 838 ks  á 10 Kč    

 Veškeré akcie jsou listinnými akciemi na jméno. 

 

Akciová společnost AGRO Brno - Tuřany, a.s. byla založena v rámci rozdělení společnosti AGRO Brno - 

Tuřany, a.s., IČ: 479 12 961, se sídlem Brno, Dvorecká 363/31, PSČ 620 00, rozštěpením se vznikem nových 

společností. 

 Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16. 4. 2014 došlo ke snížení původního základního 

kapitálu 64.354.640,-- Kč o částku 62.056.260,-- Kč na částku 2.298.380,-- Kč. Snížený základní kapitál byl převeden 

do ostatních kapitálových fondů společnosti. Zápis změn do obchodního rejstříku byl proveden 3. 10. 2014 

b) rozdělení zisku z roku 2013: 

 Nerozdělený zisk roku 2013 ve výši 10.103.881,81 Kč byl v rámci projektu rozdělení při sestavení 

zahajovacích rozvah převeden do nerozděleného zisku minulých let společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s. Celý postup 

je uveden v auditovaných zahajovacích rozvahách a komentářích, které jsou uloženy ve sbírce listin. 

 

c) Přehled o změnách vlastního kapitálu 

v tis. Kč PS Zvýšení Snížení KS

Základní kapitál 64 355 0 62 056 2 299

Kapitálové fondy -143 454 59 758 -63 811 -19 885

Rezervní fond 3 728 0 723 3 005

Ostatní fondy 122 052 0 17 115 104 937

Hosp. výsledek min.let 55 642 0 43 423 12 219

Hosp.výsledek běžné obd. 10 104 0 17 079 -6 975

Vlastní kapitál celkem 112 427 59 758 76 585 95 600  
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13.   Tržby dle činností (v tis. Kč) bez prodeje majetku a materiálu 
 

Činnost 
tuzemsko / 

zahraničí 

2010 2011 2012 2013 2014 

Zahradnická výroba 
- tuzemsko: 125 364 125 410 115 560 92 795 101 761 

- zahraničí: 2 480 3 813 3 150 2 150 2 470 

Rostlinná výroba - tuzemsko: 26 695 37 596 22 964 34 037  33 283 

Živočišná výroba - tuzemsko: 9 086 8 715 10 172 7 879 4 398 

Pískovna - tuzemsko: 14 361 15 624 12 644 6 138 0 

Doprava a těžká 

mechanizace 

- tuzemsko: 30 763 36 909 38 982 36 572 0 

Slévárna 
- tuzemsko: 24 729 29 530 25 914 18 100 0 

- zahraničí: 9 042 10 406 8 335 10 236 0 

Zelárna - tuzemsko: 14 235 14 119 15 760 15 656 14 317 

Ostatní - tuzemsko: 9 026 3 680 2 745 3 083 7 412 

CELKEM 

- tuzemsko: 254 259 271 583 244 689 212 703 161 171 

- zahraničí: 11 522 14 219 11 536 13 951 2470 

Celkem 265 781 285 802 256 225 226 654 163 641 

 

Historie tržeb za roky 2010 a 2011 je převzata ze zaniklé společnosti. 

 
 

V Brně dne 29. 4. 2015 

 

 

 

 

Ing. Pavel Soukop   Ing. Jiří Hunkes 
předseda představenstva              místopředseda představenstva 

AGRO Brno-Tuřany, a.s.  AGRO Brno-Tuřany, a.s. 


