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Události týkající se situace na 
Ukrajině nás nikoho nenechá-

vají v klidu. Samozřejmě se i my zapo-
jujeme do pomoci lidem na Ukrajině 
a válečným uprchlíkům. Začali jsme 
darem 500 000 Kč Nadaci AGROFERT, 
jež poskytuje pomoc ukrajinským 
matkám, které se svými dětmi utek-
ly před válkou do České republiky.  
V uplynulých dnech jste měli mož-
nost zapojit se i vy a to díky sbírce 
materiální pomoci, kterou též orga-
nizovala Nadace AGROFERT. Odvez-
li jsme tak plné auto potřeb pro děti  
a matky a za aktivní hojnou účast 
vám velmi děkujeme. 

Samozřejmě vás zajímá, jaké vlivy 
lze očekávat pro naše společnosti  
a zaměstnance. Společnost Lovo-
chemie je již od druhé poloviny roku 
2021 vystavena cenám, které se vy-
mykají normálu. Ceny čpavku, po-
třebné elektrické energie, plynu, ropy  
a certifikátů CO2 rostou nad obvyklou 
úroveň. Jako společnost jsme na tuto 
situaci reagovali odpovídajícím způ-
sobem. 

Kromě přísného úsporného režimu 
jsme v posledních měsících téměř 
denně přizpůsobovali nákupní poli-
tiku a řízení výroby poptávce a ak-
tuální situaci v oblasti nákladů na 
suroviny. Za tímto účelem byl pod 
vedením společnosti zřízen krizový 
tým, který v krátkých intervalech 
analyzuje aktuální situaci. Díky in-
tenzivní práci našeho obchodního 
oddělení se nám s malým zpožděním 
za růstem cen vstupů daří zvyšovat  
i ceny našich výrobků a jsme tak do-
posud schopni dosahovat zisku, ač 
nižšího, než jsme předpokládali. Po-
kud naši zákazníci nebudou ochotni 
akceptovat zdražení nebo pokud se 
situace na energetických trzích opět 
nezklidní, budeme nuceni poprvé od 
začátku krize upravit výrobu. Jaká 
opatření budeme muset přijmout ne-
lze v tuto chvíli jasně říci, ale stále 
věříme, že nakonec nebudeme muset 
přistoupit ke snížení výroby.

Kromě krátkodobých opatření již 
více než rok pracujeme na přípravě 
alternativních zdrojů energie. Cílem je 
co nejlépe reagovat na současnou si-
tuaci a na program tzv. Zelené dohody 
(Green Deal) a snížit závislost na fosil-
ních palivech a energiích. Na budouc-
nost se tedy připravujeme již dnes. 

Přestože jsme v tuto chvíli všichni 
víceméně nuceni zaujmout roli pasiv-
ního pozorovatele geopolitického trhu 
a světového dění, můžeme vás jako 
vedení společnosti ujistit o následu-
jícím: Uděláme vše pro to, aby spo-
lečnost Lovochemie prošla tímto kri-
zovým obdobím a vyšla z něj v dobré 
ekonomické kondici. 

Vaše vedení společnosti  
Lovochemie  
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polštáře a věci určené pro děti (pastel-
ky, omalovánky, pleny, příkrmy, atd.). 
Vše bylo dne 8. 3. 2022 odvezeno na 
sběrné místo do Prahy.

Video z celé akce si můžete již nyní 
prohlédnout na kanále YouTube  
AGROFERT.

Jsme velice rádi, že se naši zaměst-
nanci aktivně zapojují do sbírek a není 
jim lhostejný osud ostatních lidí. Děku-
jeme.

Nadace AGROFERT dále nově spusti-
la internetové stránky fondu pro ma-
minky s dětmi z Ukrajiny v ukrajin-
štině: https://www.nadace-agrofert.cz/
novinky/ua-help/.

V případě, že byste chtěli nadále 
pomáhat, je možné finančně přispět 
libovolnou částkou na účet Nadace 
AGROFERT:
Číslo účtu: 6655200/0100
IBAN CZ67 0100 0000 0000 0665 5200
VS 122  
(variabilní symbol pro Lovochemii)
Do textu pro příjemce nezapomeňte 
uvést „UKRAJINA“.

Sbírku organizovala Nadace AGRO-
FERT, která následně zajistila distribu-
ci věcí vybraným rodinám. Do sbírky 
bylo možné přinést trvanlivé potra-
viny, stravu pro domácí zvířata, deky, 

PERSONÁLNÍ ÚSEK    Anna Šímová  

Zaměstnanci Lovochemie se  
zapojili do materiální sbírky  
na podporu rodin z Ukrajiny

Co dělá laborant  
v chemičce?

 

 

 

 

 

 

Lovochemie, a.s. 

 

Naši zaměstnanci opět ukázali, že mají srdce na správ-
ném místě a zapojili se do materiální sbírky pro rodiny 
z Ukrajiny, prchající ze své země kvůli válečnému  
konfliktu. 

Kolega Radek Blín pomohl odvézt 
celou sbírku na centrálu AGROFERT

Zaměstnanci darovali 
ukrajinským matkám a dětem 

plné auto potřebných věcí 

Video  
ke zhlédnutí

kých změn cen vstupů přistoupila řada 
výrobců v Evropě k omezení nebo do-
časnému zastavení výroby dusíkatých 
hnojiv z důvodu ztrátovosti výroby.  
V některých případech došlo dokonce 
k odstavení celých závodů.

DUSÍKATÝCH HNOJIV PRO JARO 
2022 NEMUSÍ BÝT DOSTATEK!

V předjaří je ještě možné zajistit si 
dostatečné množství dusíkatých hno-
jiv, není ale čas na otálení. Současná 
neochota nakupovat je spojená se spe-
kulací na pokles cen hnojiv. Omezení 
výrobních kapacit v Evropě vede k po-
klesu objemu výroby a tím i nabídky 
hnojiv na trhu. Tento pokles nabídky 
je významný a nemůže být v průběhu 
jara zcela nahrazen.

LOGISTICKÉ PROBLÉMY

Trend poklesu přepravních kapacit 
na silnici a železnici nadále pokraču-
je. Podle sdělení Sdružení dopravců 
ČESMAD Bohemia v České republice 

aktuálně schází více než 10 tisíc ři-
dičů. Obdobná situace je i v soused-
ních zemích, kde např. v sousedním  
Německu chybí dle odborníků až  
100 000 řidičů nákladních automobi-
lů. Pokud budou objednávky hnojiv ze 
strany zemědělců zadány distributo-
rům pozdě, pak nebude možné, ani při 
vynaložení maximálního možného 
úsilí, zajistit požadovaný termín dodá-
ní hnojiv v souladu s potřebami hnoje-
ní jednotlivých plodin.

SNÍŽENÍ CEN DUSÍKATÝCH HNOJIV

Ceny zemního plynu a nejistota ohled-
ně dalšího vývoje neumožňuje v sou - 
časnosti výrobcům hnojiv snižovat 
ceny jejich produkce. Ve střednědobém 
horizontu nedojde k poklesu cen hnojiv 
na úroveň začátku roku 2021. Bohužel 
nelze ani očekávat, že by vláda ČR za-
vedla dočasně nulové DPH na hnojiva, 
tak jako se rozhodla vláda v Polsku.

V současné době upozorňujeme ze-
mědělce na seminářích, že snižová-
ním dávek hnojení a spoléhání se na 
obsah Nmin v půdě je velmi rizikové. 
Jeho obsah je v půdě nízký, neboť vzni-
ká až při prohřátí půdy, tj. většinou po 
období hlavního příjmu rostlinami. 
Obsah Nmin je tak významně ovliv-
něn průběhem počasí. Nitrátový dusík 
je v půdním profilu vysoce mobilní  
a s výraznějším přísunem srážek, pří-
padně táním sněhové pokrývky, jeho 
obsah v půdě dramaticky klesá. Sníže-
né dávky hnojiv tak budou mít přímý 
vliv nejen na snížení výnosů, ale i kva-
lity produkce. Podstatnou informací 
pro zemědělce je, že se hnojení vyplatí  
i při relativně vysokých cenách dusí-
ku, jak ukazuje níže uvedený výpočet.

EUR/MWh. Zemní plyn tak zdražil bě-
hem jediného roku devítinásobně svojí 
cenu! Ceny plynu přitom tvoří hlavní 
nákladovou položku dusíkatých hnojiv 
a představují cca 80 % celkových ná-
kladů. V únoru 2022 se ceny plynu sní-
žily, ale stále jsou na čtyřnásobku loň-
ských cen! Další nákladovou položkou, 
která významně ovlivňuje ceny dusí-
katých hnojiv, jsou emisní povolenky.  
I v této oblasti došlo k více než 100% me-
ziročnímu nárůstu. Dle Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) byla průměr-
ná cena emisní povolenky v roce 2021 
na úrovni 1.356 Kč/t CO2. Pro srovnání 
v roce 2020 byla průměrná cena 654 
Kč/t CO2. Na základě těchto dramatic-

VÝŽIVA DUSÍKEM V LETOŠNÍM ROCE

V průběhu roku 2021 se všichni vý-
robci hnojiv napříč Evropou stále ještě 
potýkali s negativními dopady koro-
navirové situace, která vážně poško-
dila dodavatelské řetězce. Tento jev 
trvá bohužel až do současnosti. Je na 
místě hovořit o kompozitní krizi, která 
kromě zdravotních rizik postihuje celá 
odvětví národních ekonomik a nebez-
pečně roztáčí inflační spirálu. S mír-
ným optimismem sledujeme pozvolna 
odeznívající pandemii, dodavatelské 
řetězce však zůstanou ještě minimálně 
do konce tohoto roku narušeny. Jedná 
se o dominový efekt, kdy se negativní 
tržní externality v jednom segmentu 
ekonomiky projeví v dalších segmen-
tech trhu až s časovým odstupem, a tak 
i ty segmenty, které do dnešní doby ne-
byly zatím narušeny, můžou pocítit jis-
tá omezení v době, kdy dříve narušené 
segmenty se již budou z nejhoršího re-
generovat. Nárůst cen surovin a ener-
gií v uplynulém období je zcela bezpre-
cedentní. Ceny dusíkatých hnojiv jsou 
determinovány zejména cenami zem-
ního plynu, který se používá při výrobě 
čpavku. Na začátku roku 2021 se cena 
zemního plynu pohybovala na úrovni 
20 EUR/MWh, zatímco koncem pro-
since 2021 cena překročila hranici 180 

OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek 

Hnojení plodin se ekonomicky 
vyplácí i při současných  
cenách hnojiv

Parametr 2021 2022 MJ
Průměrná sklizeň 3,1 t/ha

Smluvní ceny produkce 10 000 15 000 Kč/t

Tržby z hektaru 31 000 46 500 Kč/ha

Rozdíl v tržbách 2022-2021 +15 500 Kč/ha

Průměrná jarní dávka dusíku 160 Kč/ha

Přepočtená dávka na ledek (LAV 27 %) 593 kg/ha

Cena ledku (LAV 27 %) 5 000 15 000 Kč/t

Cena aplikovaného ledku (LAV 27 %) 2 963 8 889 Kč/ha

Rozdíl v ceně aplikovaného ledku 2022-2021 + 5 926 Kč/ha

Celková bilance pěstování řepky 2022-2021 + 9 574 Kč/ha
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měty. Proto jsme se rozhodli v rámci 
Grantu 2021 škole přispět na zakoupe-
ní demonstrační soupravy na pokusy 
s tlakem do hodin fyziky všech oborů. 
Doufáme, že souprava nadchne další 
žáky a fyzika bude o něco oblíbeněj-
ším předmětem.

běžný chod našich laboratoří, ukázat, 
na jakých analyzátorech pracujeme 
a alespoň trochu zpopularizovat sou-
časnou chemii. Focení i natáčení pro-
bíhalo ve všech laboratořích, předsta-
vily jsme všechny naše analyzátory 
i postupy a do videa se nakonec do-
stala titrace odpadních vod, atomová 
absorpce, spalování a optické měření 
granulometrie.

Natáčení se neobešlo bez velké ner-
vozity z řad účinkujících, ale výsled-
kem je krásné video, na které bychom 
vás rády pozvaly. Pokud se vám video 
bude líbit, lajkujte, sdílejte a doporu-
čujte!

Do regionálního finále postoupilo 
36 nejlepších žáků z 22 ZŠ našeho kra-
je a jejich úkolem je vypracovat prak-
tickou úlohu v laboratoři. Jednotlivé 
okresy měly tato zastoupení: Chomu-
tov – 2, Louny – 9, Most – 8, Teplice – 3, 
Litoměřice – 10, Ústí nad Labem – 4.

Čtyři nejlepší soutěžící budou repre-
zentovat Ústecký kraj na celostátním 
finále, které proběhne 12. června 2022 
v Pardubicích.

Vítězem krajského kola se stal  
Ladislav Tvaroha ze ZŠ a MŠ Litvínov, 
Podkrušnohorská. Druhé místo s roz-
dílem pouhého bodu obsadila Eliška 
Filová ze ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova. 
3. místo vybojovala Barbora Žižková ze 
ZŠ Louny, Prokopa Holého. Posledním 
postupujícím do republikového finále 
je opět žákyně ZŠ a MŠ Podkrušno-

horská v Litvínově Daniela Uhlířová. 
Nejlepším řešitelem z Litoměřicka se 
stal Lukáš Jirásek ze ZŠ Jungmannova  
v Roudnici nad Labem, který skončil 
na 12. místě. Vítězové obdrželi diplomy 
a hodnotné ceny od Ústeckého kraje, 
Lovochemie, Mondi Štětí a Aoyama CZ. 
Vítěz si odvezl tablet, další umístění 
obdrželi chytré hodinky, 3D pero, fit-
ness náramek, powerbanku či outdoo-
rovou lahev na pití. Ostatní účastníci si 
odnesli účastnický list a dárkové před-
měty od partnerů soutěže.

Učitelé, jejichž žáci dosáhli nejlep-
ších výsledků v soutěži (jmenovitě 
Mgr. Jitka Vošvrdová, Mgr. Miroslav 
Král, Mgr. Venuše Krtičková  
a Mgr. Michal Chalupný), obdrželi cenu  
v podobě dárkových tašek od partne-
rů soutěže. Ostatní vyučující chemie 
obdrželi kytičku a drobnou pozornost  
z rukou ředitele SOŠ v Lovosicích.

Na slavnostní vyhlášení byli po-
zváni také zástupci partnerů soutěže 
a zástupci Ústeckého kraje. Partne-
ry soutěže jsou firmy Lovochemie,  
Glanzstoff Bohemia, Mondi, Orlen  
Unipetrol, Aoyama CZ a Glazura. Vět-
šina zástupců partnerů se akce zú-
častnila a předávala ceny soutěžícím 
žákům a žákyním. Ceny vítězům a uči-
telům předávali předsedkyně výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost  Mgr. Zdenka Vachková a ředitel 
školy Jiří Procházka.

Celou akci svým vystoupením 
zpestřili žáci ZUŠ Lovosice Anežka  
a Eliška Dolejších, Magdalena Tesaří-
ková, Marie Husarová a Adam Šuma.

Poděkování patří řediteli Centra kul-
tury Lovoš Ing. Petru Drašnarovi, Ph.D. 
za poskytnutí a přípravu sálu na akci.

Mezi naše partnerské školy patří  
i Střední průmyslová škola v Ústí nad 
Labem, kde stipendijním programem 
podporujeme dva obory – maturitní 
Mechanik elektrotechnik a učební 
Elektrikář silnoproud. Plně si uvědo-
mujeme, jak je neustále potřeba pod-
porovat zájem žáků o technické před-

Dne 20. 1. 2022 se v laboratořích 
OŘJ uskutečnilo natáčení reklam-
ního spotu o tom, co dělají laboran-
ti v chemičkách. Natáčení proběhlo 
pod taktovkou zástupců AGROFERTu 
Adély Čabayové, Jitky Sečkové  
a Petra Račka. Tímto bychom jim ve-
lice rády poděkovaly za možnost být 
součástí natáčení a za jejich maximál-
ní profesionalitu a trpělivost. Video se 
na kanál YouTube dostalo 10. února  
a nyní je veřejně dostupné z domovské 
stránky AGROFERT.

Cílem videa bylo přiblížit laické 
veřejnosti činnosti, které probíhají  
v laboratořích. Video by mělo přiblížit 

Do jubilejního 10. ročníku se zapoji-
lo celkem 1044 žáků ze 44 základních 
škol Ústeckého kraje.  Školní kolo pro-
běhlo na základních školách prezenč-
ně. Druhé kolo soutěže obvykle probí-
há na středních školách. I v letošním 
roce se 2. kolo soutěže uskutečnilo  
v jednotném termínu ve čtvrtek  
27. ledna 2022. Soutěžící absolvovali 
vědomostní on-line test, který v ča-
sovém intervalu 70 minut prověřil 
jejich znalosti chemie. Test sestavil 
tým pedagogů SPŠ Otrokovice. Za Ús-
tecký kraj se druhého kola zúčastnilo 
121 žáků ze 43 základních škol.  V le-
tošním roce jsme mohli porovnat vý-
sledky hodnocení již v druhém kole. 
Všichni postupující žáci z Ústeckého 
kraje se vešli do první třetiny republi-
kových výsledků.

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová 

Z Grantu 2021 jsme podpořili 
naši partnerskou školu

VÝROBNÍ ÚSEK   Monika Baji  

Co dělá laborant v chemičce? 
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PERSONÁLNÍ ÚSEK   Kolektiv SOŠ technické a zahradnické v Lovosicích  

Mladí chemici Ústeckého kraje  
soutěžili v Lovosicích
V úterý 15. 2. 2022 proběhlo na sále lovosického Centra kultury Lovoš slavnostní 
vyhlášení 10. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika Ústeckého 
kraje“. Před slavnostním vyhlášením absolvovali soutěžící praktickou část  
v laboratořích Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice. Akce 
proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Vlasta Kubešová 
titruje obsah živin 

v kondenzátech

Jindřiška Musilová 
stanovuje kvalitu 

hnojiva DAM

Růžena Toušková 
stanovuje kvalitu 

odpadních vod

Marie Pilnajová 
měří stopová množství 

živin na atomovém 
absorpčním spektrometru

Výherci si odnesli věcné dary 
od partnerů soutěže z Ústeckého kraje

Ukázka využití soupravy při demonstraci 
existence atmosférického tlaku

především aplikaci listových hnojiv.
I přes všechny tyto komplikace se  

v loňském roce povedlo prodat his-
toricky nejvyšší objem  5,6 tis. t listo-
vých hnojiv, což je o 1,5 tis. t více než 
v roce 2020. Největší nárůst byl zazna-
menán především u hnojiv LovoCaN  
a LovoCaN T. V loňském roce se nám 

podařilo dodat našim zákazníkům 
více než 2 tis. t těchto dusíkato-vápe-
natých roztoků, což představuje mezi-
roční růst o více než 60 %. Takový růst 
je zvlášť obdivuhodný pokud si uvědo-
míme, že jde na trhu již o etablované 
výrobky.

Prodej listového hnojiva Lovospeed 
vzrostl oproti roku 2020 o 80 %. Vel-
kou zásluhu na tomto výsledku mají 
naši zahraniční kolegové z IKR Agrár. 
Maďarský trh se pro nás stal za po-
sledních deset let nejvýznamnějším 
zahraničním trhem, co do objemů pro-
deje, tak i co se týče dalšího růstového 
potenciálu. Lovospeed se stal během  
3 sezón skutečným bestsellerem na-
příč celým Maďarskem. Lovospeed 
je dusíkato-sirné listové hnojivo  
s přídavkem hořčíku a mikroživin  
v chelátové formě.  Svou kvalitu ukázal  
i produkt NP Sol, jehož prodej se zvýšil 
o 66 %. Na třetí pozici najdeme produkt 
Lovohumine K s 50% meziročním ná-
růstem prodeje. Tento produkt spadá 
pod univerzální NPK hnojiva a navíc je 
obohacené o síru ve formě thiosíranu, 
stopové prvky a huminové látky.

Zá úspěšné zvládnutí sezóny vdě-
číme celé řadě našich zaměstnanců, 
kteří se podíleli na všech procesech 
spojených s výrobou a následným 
prodejem listových hnojiv. Všem zú-
častněným patří upřímné poděkování 
za jejich profesionální přístup i v často 
velice stresových situacích, které jarní 
období přináší.

Loňský rok začal mrazivým jarem, 
což pro naši společnost znamená pře-
rušení expedic výrobků, jelikož se lis-
tová hnojiva nesmějí dlouhodobě vy-
stavit teplotám blízkým bodu mrazu. 
Na druhou stranu došlo i k pozitivnímu 
efektu v podobě prodloužení jarního 
aplikačního okna pro listová hnojiva. 
Kromě nízkých teplot byla problémem 
i pokračující pandemie Covid-19, která 
taktéž zanechala stopy na nákladní 
dopravě. Následkem byl kritický ne-
dostatek řidičů a komplikace v podobě 
opožděných dodávek surovin do vý-
robního procesu, tak i hotových výrob-
ků koncovým zákazníkům, případně 
na konsignační sklady.

Deštivé léto komplikovalo situaci ze-
mědělcům, kteří byli vystaveni problé-
mu podmáčených polí a neměli mož-
nost provádět agrotechnické operace, 

OBCHODNÍ ÚSEK    Marek Kocánek  

Prodej listových hnojiv  
v roce 2021 narostl
Rok 2021 je již za námi a my můžeme s radostí říct, že 
byl historicky nejúspěšnější. I přes nepřízeň covidové si-
tuace a zvyšujících se cen surovin, obalových materiálů 
a energií se prodeji listových hnojiv dařilo.

Video  
ke zhlédnutí
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Účastníci školení se během zhruba 
dvou hodin seznámili s úspěšností 
prodeje listových hnojiv v regionech 
a trendy, které působily na ne zcela 
typický průběh loňské sezóny. Dále 
se dozvěděli informace o naší připra-
venosti na letošní rok a stavu zásob 
listových hnojiv a inhibitorů dusíku 
na skladech. Odbornou část seminá-
ře zajistil Ing. Jindřich Černý PhD.  
z České zemědělské univerzity, kte-
rý informoval účastníky o přínosech 
jednotlivých živin pro rostliny a také 
o symptomatických projevech deficitů 
konkrétních živin v rostlinách. Vý-
znamná část jeho prezentace byla rov-
něž věnována významu inhibitorů du-
síku a výhodám jejich použití. Věříme, 
že informace získané během školení 
naši kolegové využijí při komunikaci 
se svými zákazníky.

BEZ MECHU se provádí max. 2x do 
roka v odstupu nejméně 45 dní v hlav-
ním vegetačním období, tj. od března 
do září.  

Lovogreen NPK 20-5-8+2MgO je ur-
čen pro jarní aplikace a Lovogreen NPK 
10-5-20+4MgO pro podzimní aplikaci. 
Oba typy jsou speciální granulovaná 
hnojiva se stopovými prvky určená 
ke hnojení trávníků o střední a vyso-

ké intenzitě ošetřování. 
Dusíkatá složka zajišťuje 
pozvolné uvolňování du-
síku dle potřeb porostů 
v závislosti na klimatic-
kých vlivech. Hnojivo je 
tedy vhodné pro hnojení 
trávníkových ploch v pás-
mech hygienické ochrany 
vod, kde je požadavek na 
minimální vyplavování 
nitrátů do spodních vrs-
tev půdy. Vysoký stupeň 
využití dusíku společně 

s obsahem železa a optimálním po-
měrem jednotlivých živin předurčuje 
hnojivo pro hnojení vysoce zatěžova-
ných trávníků a dalších okrasných 
ploch. Ve spolupráci s greenkeepery 

golfových hřišť byly vy-
vinuty ještě dva subtypy 
s označením MICROGRA-
DE pro uplatnění na krát-
ce střižených greenech. 
Rozdíl oproti klasickým 
hnojivům z výrobkové 
řady Lovogreen je pouze 
v granulometrii, kde se 
většina granulí pohybuje 
v rozmezí 0,7 – 1,5 mm.

Monohydrát síranu železnatého, 
s obchodním názvem Monosal od 
sesterské společnosti Precheza se  
v Lovochemii používá především na 
výrobu trávníkových hnojiv. Trávní-
ková hnojiva z portfolia Lovochemie 
se vyrábějí v provozovně v Městci 
Králové v okrese Nymburk. Monosal 
se používá rovněž i při výrobě nej-
prodávanějšího výrobku z městecké 
provenience, kterým je vý-
robek LOVOGRAN.

Pokud Vás zajímají kon-
krétní trávníková hnoji-
va s obsahem Monosalu, 
tak se jedná o hnojiva BEZ 
MECHU, Lovogreen NPK 
20-5-8+2MgO a Lovogreen 
NPK 10-5-20+4MgO. Mo-
nosal představuje v těchto 
hnojivech nepostradatel-
ný zdroj železa. U správců 
fotbalových a golfových 
hřišť je vzhled trávníků 
na prvním místě a právě obsah železa  
v pletivech lipnicovitých porostů má 
podstatný význam pro sytost zelené 
barvy. Železo v procesu enzymatické 
redukce hraje nezbytnou úlohu i při 
utilizaci dusíku v rostlinách  
a tím i zabránění jeho ztrát.

Nejvyšší obsah Monosalu 
je ve výrobku BEZ MECHU 
který, tak jak název napo-
vídá, je určen k aplikaci na 
trávníkové plochy s výsky-
tem mechů. V tomto přípa-
dě se využívá přirozené in-
tolerance mechů k železu. 
Ošetření trávníku výrobkem  FO
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OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek, Renáta Veselá

Monosal a jeho využití  
ve výrobě hnojiv

Lovochemie, a.s. realizovala v termí-
nech 23.-24. 2. 2022 on-line školení pro 
koncernové distributory hnojiv se za-
měřením na mimokořenovou výživu. 
Celkem se zúčastnilo 30 posluchačů. 

Stranou zájmu nezůstala ani proble-
matika inhibitorů dusíku. Lovoche-
mie, a.s. bude i v roce 2022 dodávat 
na český trh jak inhibitor nitrifikace 
PIADIN neo od německého výrobce 
SKW Piesteritz, tak i inhibitor ureázy 
SLOWUREA od slovenského VUCHT 
(Výzkumný ústav chemicko-techno-
logický). Inhibitory účinně zabraňují 
negativnímu vlivu dusíku při jeho 
přeměnách na životní prostředí. Sní-
žení ztrát dusíku nabývá o to víc na 
významu v současné době rostoucích 
cen dusíkatých hnojiv. Žádný země-
dělec nechce platit zbytečně za živiny, 
které jím pěstované rostliny nevyužijí.

OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek

Lovochemie realizovala 
školení distributorů
Předjaří je ideální dobou pro předávání informací nejen 
zemědělcům, ale i distributorům zemědělských vstupů. 

Školení se konalo distanční formou.

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová 

Registrace na 5. ročník příměstského  
tábora s Fertíkem je spuštěna!
Čas běží jako voda, letní prázdniny jsou skoro za dveřmi, a proto je nejvyšší čas 
představit Vám letošní již 5. ročník Letního příměstského tábora s Fertíkem. 

 V minulých letech nám tábor orga-
nizoval MARSTAFIT z Libochovic, pro 
letošní rok však máme změnu a tábor 
nám bude organizovat BEZVA PARTA  
z Litoměřic. Malí vědátoři se tak mo-
hou těšit na zajímavý program – výle-
ty do IQLandie a Techmanie a návště-
vu Technického klubu v Litoměřicích. 
Nově si mohou děti zahrát golf s in-
struktorem na golfovém hřišti Kotlina 
v Terezíně a nebude chybět ani tradiční 
návštěva v Lovochemii a v nových la-
boratořích na SOŠ technické a zahrad-
nické v Lovosicích. Více informací na-
leznete na plakátu.

Termín letošního tábora je  
15.– 19. 8. 2022, kapacita je 25 dětí od  
6 let. Sraz bude vždy před Lovochemií, 
odkud děti autobus / vlak odveze na výlet  
a odpoledne je přiveze zpět.

Registrovat můžete děti, vnoučata, 
synovce / neteře našich zaměstnanců, 
stejně jako tomu bylo v roce minulém. 
Cena tábora je 2500 Kč / dítě, zbytek 
doplácí Lovochemie.   

Chcete-li své dítko zaregistro-
vat, pošlete prosím následující in-
formace do 29. 4. 2022 na email  
anna.simova@lovochemie.cz:

• Jméno a příjmení dítěte

• Věk dítěte

• Velikost trička

• Tvar jména na tričko

• Jméno a příjmení rodiče/ 
 zaměstnance

• Osobní číslo zaměstnance

• Telefonní a emailový kontakt  
 na rodiče/zaměstnance

V případě dotazů neváhejte kontak-
tovat Annu Šímovou z personálního 
oddělení (2219). Více informací nalez-
nete na podnikovém SharePointu.

Těšíme se na malé vědátory! Nevá-
hejte s registrací, o tábor je velký zájem.

̂ ̂ ̂

̂
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měna řetězu a všech korečků hlav-
ního elevátoru. Na LAV2 proběhne 
oprava druhého technologického zá-
sobníku na kyselinu dusičnou.

• Výrobna LV bude odstavená od 23.6. 
Limitující prací pro trvání odstávky 
je realizace letos největší investiční 
akce zvýšení kapacity výrobny LV.

• O den později po LV odstaví UGL na 
provedení preventivní údržby.

• Kotel K8 na energetice má naplá-
nované odstavení od 23. června na 10 
dní pro provedení plánované opravy 
nálezů z inspekční zprávy loňské re-
vize kotle.

• Výrobna KD5 bude odstavena od 
poloviny září do pravidelné revize tur-
bosoustrojí a spalovací komory.

• V Městci Králové proběhne zarážka 
od 1. do 30. června. V plánu je přede-
vším výměna navážecího pasu.

Dne 29.11.2021 se uskutečnil na že-
lezniční dopravě recertifikační audit 
systému údržby 170 vlastních želez-
ničních nákladních vozů (ECM) podle 
normy ČSN EN ISO 9001:2016. Audit je 
podmínkou pro bezpečné provozování 
vozů na kolejích v Evropě a vyžaduje 
ho evropská legislativa jako součást 
certifikace Subjektu odpovědného za 
údržbu železničních nákladních vozů 
a certifikace Subjektu provádějícího 
údržbu železničních nákladních vozů, 
udělovaných Drážním úřadem.

Recertifikační audit provedla spo-
lečnost Bureau Veritas Czech Republic  
v mimořádných podmínkách opatře-
ní COVID-19 formou videokonference  
a e-mailové korespondence, v níž jsme 
zodpovídali dotazy auditora a vyjadřo-
vali jsme se k zaslaným dokumentům.

Pro úspěšný průběh auditu bylo nut-
né revidovat veškerou dokumentaci 
oddělení železniční dopravy tak, aby 
splňovala nové požadavky kladené 
na ECM, uskutečněné organizační 

změny a legislativní požadavky. Dále 
bylo nutné zkontrolovat vstupy a vý-
stupy procesu železniční dopravy, je-
jich záznamy a zkontrolovat správné 
skladování náhradních dílů a jejich 
označení.

Lovochemie a.s. certifikaci úspěšně 

obhájila a obdržela tak certifikát podle 
normy ČSN EN ISO 9001:2016 na další 
3 roky.

Dovolte mi, abych touto formou po-
děkovala všem pracovníkům, kteří  
v přípravě a průběhu přispěli k úspěš-
nému získání certifikace.

Zarážky provozů proběhnou jednot-
livě, při zachování technologických 
návazností. Zachována musí být také 
bilance výroby a spotřeby páry a bi-
lance surovin a výrobků. Musíme se 
vyrovnat s tím, že až do nájezdu PRE-
OLu nebude plně využita výrobní ka-
pacita kotle K8.

Během zarážek budou prováděny le-
gislativou určené revize vyhrazených 
technických zařízení a preventivní 
údržba. Dále budou realizovány naplá-
nované opravy a investiční akce.

• Výrobna KD6 bude odstavena na 
dva týdny ve druhé polovině června  
a uskuteční se výměna 2. stupně me-
zichladičů na turbosoustrojí.

• Společně s KD6 bude mít zarážku 
LAV3 a související provozy. Na LAV3 
se jako klíčová práce provede rekon-
strukce chladících věží LAV III a vý-

TECHNICKÝ ÚSEK   Luděk Jambor    

Představujeme plán  
zarážek pro rok 2022
Letos navazujeme na dvouletý cyklus zarážek. Znamená 
to tedy, že nenastane úplné odstavení elektrického 
proudu, páry a vody v areálu.

FO
TO

: a
rc

hi
v 

Lo
vo

ch
em

ie

FO
TO

: a
rc

hi
v 

Lo
vo

ch
em

ie
FO

TO
: a

rc
hi

v 
Lo

vo
ch

em
ie

v Lovochemii 2 externí audity ročně. 
První se většinou odehrává v květnu  
a je zaměřen na systém managementu 
kvality (certifikace ISO 9001) a systém 
environmentálního managementu 
(certifikace ISO 14001), druhý se ode-
hrává zpravidla v listopadu a je zamě-
řen na železniční dopravu (certifikace 
ECM).

NEJČASTĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ Z AUDITŮ:

• neseznámení s IŘD,

• neaktuální IŘD,

• neaktuálnost Registru právních 
 předpisů,

• špatné značení v provoze (výňatky 
dokumentace, PET láhve, skladovací 
prostory apod.),

• neaktuální popisy pracovních míst.
Ráda bych tímto poděkovala audito-

rům a všem prověřovaným osobám za 
součinnost při auditech a těším se na 
další spolupráci.

ale doba pandemie Covid-19 a s ní sou-
visejících preventivní opatření před-
cházející nákaze mezi zaměstnanci 
průběh auditů částečně změnila. Od 
dubna 2020 jsou interní audity prová-
děny korespondenčně. Prověřovaným 
osobám je zaslán dotazník s otázkami 
a požadavky na záznamy a fotodoku-
mentaci a ten je nutné do určitého ter-
mínu zaslat zpět. Dotazníky se natolik 
osvědčily, že v určité míře zůstanou 
zachovány i do budoucna.

Po každém auditu je vypracována 
Zpráva z interního auditu, kde jsou 
shrnuty informace z auditu, sepsána 
zjištění (neshody, pozorování, příleži-
tosti ke zlepšení, případně doporučení 
auditora) a úkoly s nápravnými opat-
řeními. Plnění závažnějších úkolů 
kontroluje vedení společnosti, plnění 
méně závažných zjištění kontroluje 
specialista systémů řízení jako vedou-
cí auditor.

Mimo interních auditů probíhají  

Během jednoho kalendářního roku 
je zrealizováno přibližně 7 interních 
auditů, které provádí auditorský tým 
složený ze  zaměstnanců Lovochemie.

TÝM ROKU 2021 BYL SLOŽEN  
Z TĚCHTO ČLENŮ:

• Ing. Darina Burgrová  
 (vedoucí auditor),

• Ing. Pavlína Hajnová (auditor),

• Bc. Lukáš Oberer (auditor),

• Ing. Radek Šíma (auditor),

• Ing. Hana Rosolová (auditor). 

Každý interní audit začíná plánem 
auditu, kde je uveden jeho termín, 
prověřované osoby, tým auditorů, 
cíl, rozsah a zaměření auditu, interní 
předpisy, přibližný časový harmono-
gram a závěry z předchozích interních  
a externích auditů. V minulých letech 
bylo zvykem provádět audity pouze 
prezenční formou (přímo na místě), 

ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ   Darina Burgrová    

Audit jako nástroj pro hodnocení efektivity 
a rizik na pracovištích
Audit je jednoduchým nástrojem k prověření fungování integrovaného manažerského 
systému ve společnosti Lovochemie, tzn. jedná se o hodnocení vnitřního systému 
organizace. Vedení společnosti tak má k dispozici informace z jednotlivých provozů 
a hodnocení efektivity daného procesu včetně rizik, které se mohou na daném 
pracovišti vyskytnout.

OBCHODNÍ ÚSEK    Renáta Štolbová  

Úspěšný recertifikační audit 
ECM na železniční dopravě

Compliance patří mezi jedny z nejdů-
ležitějších. Po každém zaměstnanci 
je vyžadována znalost toho předpisu  
a jeho dodržování, proto je nutné ka-
ždý rok provést školení Trestní odpo-
vědnost PO, Compliance prostřednic-
tvím e-learningu, který vychází ze 
znalosti interních dokumentů RAD-
-AGF-008 Program Compliance, SM-
-PRAV-003 Ochrana osobních údajů  
a řady dalších.

Hlavním cílem e-learningu je sezná-
mení a ověření znalostí nastavených 
vnitřních pravidel fungování společ-
nosti a chování, např.:

• mezi zaměstnavatelem a zaměst- 
 nanci,

• mezi zaměstnanci navzájem,

• mezi zaměstnanci a dodavateli  
 či zákazníky,

• pravidel jednání společnosti  
 navenek.

A co tedy dělat v případě, že zaregist-
rujete porušení etických pravidel ane-
bo protiprávní jednání? Ideální cestou 
je se obrátit přímo na svého přímého 
nadřízeného. Další možnost je se ob-
rátit na personální oddělení nebo na 
Compliance officera (vedoucí právního 
oddělení).

Pokud existují důvody, proč nechce-
te kontaktovat nikoho ve společnos-
ti, můžete porušení zásad spojených  
s Programem Compliance a Etického 
kodexu oznámit anonymně nebo ne-
anonymně na centrální etickou linku 
AGROFERT Tell Us.

Podněty můžete zavolat na telefonní 
číslo +420 272 192 999 (provoz telefon-
ní linky pondělí - pátek od 09:00 do 
15:00 hodin).

Program Compliance je nedílnou 
součástí jak Lovochemie, tak i celého 
koncernu AGROFERT. Co vlastně ale 
Program Compliance je? Jsou to akti-
vity a opatření, která mají za cíl zajistit 
soulad s právními předpisy, vnitro-
podnikovými směrnicemi, ale i etic-
kými standardy společnosti, vedení  
i  zaměstnanců. Jeho nedílnou součás-
tí je Etický kodex, tedy soubor zásad  
a principů, které naplňují zásady Com-
pliance. Není možné zahrnout všech-
ny možné situace, do jednoho etického 
kodexu, nicméně definuje požadavky 
na etické chování, které jsou závazné 
pro každého zaměstnance (společnost) 
a poskytuje tak určitý manuál pro roz-
hodování v daných situacích.

Compliance programy nespočívají 
pouze v trestněprávních předpisech, 
ale v mnoha dalších odvětvích, jako 
je hospodářská soutěž, ochrana dat, 
smluvní právo atd. Jeho dalším cílem 
je zamezení výskytu korupčního, či 
jinak firemně nežádoucího jednání  
a snížit tato rizika:

• vznik trestní odpovědnosti společ- 
 nosti (př. boj proti korupci),

• uložení sankcí ze strany státních  
 orgánů,

• poškození dobrého jména firmy  
 (př. kvalita produkce),

• vznik majetkových škod a únik  
 finančních prostředků,

• nevýhodné právní postavení,

• ochrana zdraví,

• ochrana životního prostředí,

• a další.
V Lovochemii je zavedena řada 

preventivních opatření k zameze-
ní protiprávního jednání a Program 

ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ   Darina Burgrová     

Představujeme  
program Compliance
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systému je poté zavedena informace, 
kde přesně se daný artikl nachází. 
Následně se police automaticky zvá-
ží, aby nedošlo k přetížení, a současně 
změří svou nejvyšší výšku. Měření 
výšky je z důvodu zvýšení efektivity 
tohoto stroje. Díky informaci o výšce 
si regál sám určí, kam danou polici 
uskladní, aby nevznikaly zbytečně 
velké mezery mezi jednotlivými po-
licemi uvnitř stroje. Proces výdeje je 
zde velmi podobný tomu, jaký známe 
standardně. Zaměstnanec s pracov-
ním příkazem, číslem nebo názvem 
náhradního dílu sdělí skladníkovi tyto 
údaje a ten je zadá do mobilního ter-
minálu (načtením QR kódu či ručním 
zadáním). Terminál následně zobra-
zí umístění toho materiálu. Pokud je 
materiál umístěn v novém regálu, pra-
covník skladu tuto informaci ihned 
vidí, včetně čísla police. Poté jen zadá 
číslo dané police na klávesnici umís-
těné na regálu a ta mu je přistavena do 
osvětleného výdejního okna, které je  

v ideální výšce pro manipulaci.
Stroj disponuje dvěma výdejními 

okny. Jedno je umístěno v prvním 
patře, kde probíhá z hlediska celého 
skladu nejvíce příjmů a výdejů. Druhé 
venkovní výdejní okno je umístěno  
v přízemním prostoru zmiňovaného 
přístavku. Výhodou venkovního vý-
dejního okna je jednodušší přístup  
k těžším dílům bez nutnosti je ná-
sledně svážet výtahem do přízemí, 
ale především do budoucna umožňuje 
realizovat systém samoobslužného 
výdeje náhradních dílů, který budou 
moci provádět určení zaměstnanci, 
a to především mimo běžnou výdejní 
dobu skladu.

V současné době není stroj plně ob-
sazen a je zde uskladněno cca 1 800 
položek.

Uložení zásob do regálu Kardex 
umožnilo zrušení některých původ-
ních buňkových regálů a namísto nich 
bylo možné pořídit nové paletové regá-
ly, kterých bylo ve skladu nedostatek.

Již od roku 2015 je v Lovochemii pro-
vozována aplikace GIS (Geografický 
informační systém) geoportál, která 
je přístupná všem zaměstnancům 
Lovochemie a PREOLu s přístupem do 
podnikového portálu. Tato aplikace je 
využívána pro efektivní evidenci ma-
jetku i dokumentů a umožňuje přístup 
k datům z různých informačních zdro-
jů společnosti. V loňském roce došlo  
k přechodu na novou verzi systému, 
která umožnila rozdělit původní apli-
kaci geoportál na více dílčích aplikací, 
které jsou oborově zacíleny a uzpůso-

beny požadavkům specialistů jednot-
livých oddělení. Tyto aplikace mohou 
pracovníci generelu „ušít“ na míru dle 
individuálních požadavků na zobrazo-
vaná data, jejich grafickou prezentaci  
a také spravovat skupiny oprávně-
ných osob pro přístup k těmto datům.

Toto naše řešení se velmi líbilo čes-
kému zastoupení dodavatele technolo-
gie Esri – společnosti ARCDATA PRA-
HA, s.r.o., která o nás natočila krátké 
video do hlavního bloku konference 
uživatelů platformy Esri. Konference 
se každoročně účastní více než 1000 
zástupců různých firem a organiza-
cí, kteří tak měli 
možnost se s vý-
sledky naší práce 
seznámit. 

Je umístěn ve zděném, temperova-
ném přístavku a je postaven na vý-
chodní straně budovy hlavního skla-
du. Stroj je určen nejen pro náhradní 
díly Lovochemie, ale i společností PRE-
OL a PREOL FOOD.

Tento 12 m vysoký regál obsahuje ve 
svém prostoru 67 ks železných polic  
o rozměru 4050 mm x 813 mm (šířka x 
hloubka) a nosností 490 kg na každou 
polici. Maximální výška ukládaného 
artiklu je 72 cm. Celkově máme k dis-
pozici prostor čítající až 222 m² s maxi-
málním zatížením 33 t.

Tento automatický regál je nyní pro-
pojen s již zavedeným systémem říze-
ného skladového hospodářství (využití 
mobilních terminálů s QR kódy), který 
se velmi osvědčil.

A jak tedy uskladnění či vysklad-
nění probíhá? Při vkládání nového 
materiálu do automatického regálu je 
položka umístěna na polici označenou 
jedinečným číslem s QR kódem, který 
je načten mobilním terminálem. Do 

ÚSEK LaN   Jakub Švéda    

Již rok pracujeme s automatickým regálem
V hlavním skladu již více než rok pracujeme s novým automatickým vertikálním  
regálem od společnosti Kardex Remstar, sloužícím k uskladnění náhradních dílů.

ÚSEK LaN   Milan Pičman

Aplikace GIS umožňuje  
efektivní správu majetku
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LEDEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Hranička Vladimír Operátor IV 
Expedice 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:  

5 let zaměstnání v podniku:
Pocnerová Martina  Obchodní  
referent I Prodej a marketing
Giňa František Operátor V Expedice  
a sklady výrobků
Mošničková Tereza Technolog II  
- RD Vedení LAV
Hindráková Jaroslava Operátor 
PREOL

10 let zaměstnání v podniku:
Gujda Michal Vlakvedoucí Železniční 
vlečka
Štěpánek Radek Strojvedoucí  
Železniční vlečka
Kamaryt Jakub Operátor V Výrobna 
LAV

15 let zaměstnání v podniku:
Švanda Zdeněk Mechanik III Vedení 
útvaru HM
Janďourek Tomáš Mistr II Výrobna 
UGL

ÚNOR

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Zídková Jaroslava Specialista HR 
Personální oddělení
Koutecký Radek Operátor IV Údržba 
expedice 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI: 

5 let zaměstnání v podniku:
Petr Zdeněk Specialista ŽP Výrobní 
úsek
Vanča Martin Technik údržby 
PREOL

10 let zaměstnání v podniku:
Nohejl Petr Vedoucí oddělení  
Realizace strojní údržby

25 let zaměstnání v podniku:
Horák Martin Zástupce velitele 
HZSP

BŘEZEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Proftová Kateřina Referent Právní 
oddělení
Topolová Marcela Obchodní referent 
I Nákup a skl. surovin
Pecková Ludmila Prodejce II Prodej
Cíl Petr Mistr II Strojní údržba
Běžel Jaromír Operátor V Kyselina 
dusičná 5

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Starý Jan Operátor IV Vodní hospo-
dářství
Lederer Vít Vedoucí odd. energetiky 
Technický úsek
Dundr Aleš Mechanik PREOL

10 let zaměstnání v podniku:
Libich Jiří Mechanik loko a motor 
Údržba žel. vlečky
David Jan Technolog II Vedení  
UGL a LV
Deus Miroslav Operátor IV Kyselina 
dusičná 6

20 let zaměstnání v podniku:
Hubičková Ivana Zásobovač Nákup  
a sklad. surovin
Radouš Stanislav Operátor III  
Výrobna KMC a LH

Všem našim spolupracovníkům  
přejeme pevné zdraví  
a hodně úspěchů.

VÝROČÍ

Vnitřní výdejní okno

Venkovní výdejní okno v přístavku 

O využití systému GIS 
v Lovochemii bylo natočeno 
video pro konferenci Esri Video  

ke zhlédnutí

HLEDÁME  
NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
Uvítáme všechny uchazeče od čerstvých 
absolventů, které vše naučíme, až po uchazeče 
ve věkové kategorii 50+, u nichž si vážíme 
zkušeností.

Máte-li o pozici zájem, zašlete nám svůj životopis na email  
kariera@lovochemie.cz nebo můžete vyplnit dotazník na naší vrátnici  
a zanechat nám jej ve schránce (Terezínská 57, Lovosice).  
Pro více informací nám můžete i zavolat na personální oddělení (416 562 219) 
nebo se podívat na větší detail k jednotlivým pozicím na naše internetové stránky. 

Jaké máme v Lovochemii aktuálně otevřené pracovní pozice? 

 Hasič
 Operátor ve výrobě hnojiv 
 Operátor expedice
 Laborant
 Pracovník posunu železničních vozů
 Operátor ve výrobě kyseliny dusičné 
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bilní telefony je k dispozici zdarma  
v obchodě Google Play či App Store 
pod názvem Náš Intranet.  Stačí jen 
zadat vaše přihlašovací údaje. 

V prvním březnovém týdnu jsme v rámci koncernu uspo-
řádali Materiální sbírku na pomoc matkám a dětem, kte-
ré utíkají před válkou na Ukrajině. Zaměstnanci pražské 
centrály a některých společností koncernu naplnili svý-
mi dary 4 dodávky potravinami, hygienickými potřeba-
mi, kojeneckou výživou a dalšími věcmi pro každoden-
ní život. Poděkování patří všem dárcům, kteří se zapojili  
a podali pomocnou ruku.

Kromě toho se každý může připojit k finanční pomoci  
Nadace AGROFERT.

Číslo účtu: 6655200/0100
IBAN CZ67 0100 0000 0000 0665 5200
Do textu pro příjemce 
nezapomeňte 
uvést „UKRAJINA“

Abyste se k informacím dostali 
opravdu odkudkoli, tak není pro pří-
stup potřeba firemní připojení. Připojit 
se zvládnete i ze soukromého počítače 
či vašeho telefonu. Aplikace pro mo-

Neovlivní.cz a paní Slonková lže  
– AGROFERT s Ruskem neobchoduje

Vedení koncernu AGROFERT připravuje právní kroky v reakci 
na lživý článek redaktorky Sabiny Slonkové na webu Neovlivní.cz 
s názvem „Babišovy firmy dál obchodují s Ruskem“. Web Neovliv-
ní.cz mimo jiné nepravdivě uvádí, že „Společnosti bývalého pre-
miéra dodávají své zboží do Ruska a současně posílají Putinovu 
režimu platby za plyn.“ Jde o zcela nepravdivé informace. Již před 
vypuknutím válečného konfliktu činil obrat se zákazníky sídlící-
mi v Rusku méně než 1 % celkového konsolidovaného obratu kon-
cernu AGROFERT. Celý text na webu.

Stanovisko AGROFERTu  
k žalobě PGRLF o vrácení dotací

Podle informací v médiích Podpůrný garanční lesnický  
a rolnicky fond (PGRLF) soudně vymáhá dotace poskytnuté 
společnostem z koncernu AGROFERT v letech 2010 až 2013. 
Vedení koncernu AGROFERT vítá příležitost nestranně pro-
kázat, že postupovalo správně a v souladu se zákonem. Celý 
text na webu.

Reakce koncernu AGROFERT  
na prohlášení vlády ČR, že bude 
zrušena povinnost přimíchávat 
biosložku do nafty

Bionafta je zatím obtížně nahraditelným nástrojem snižová-
ní emisí v dopravě v celé Evropě. Návrh by tak v praxi znemož-
nil užití tzv. vyspělých biopaliv dalších generací, na kterých 
staví EU své plány na dekarbonizaci dopravy.

Více naleznete na www.famyfakta.cz 

#ProUkrajinu  

Nadace AGROFERT   
Myslíme na všechny rodiny zasažené neobhajitelnou ruskou agresí na Ukrajině. 
Rodiče samoživitelé s ukrajinskou národností mohou podat žádost o finanční podporu 
v našem fondu pro rodiče samoživitele v nouzi.

FÁMY&FAKTA  

Nevěřte fámám, hledejte fakta 
V médiích se o AGROFERTu říká ledacos. Jaká jsou fakta? Podívejte se na naše webové stránky 
Fámy&Fakta, které jsou hlavním pilířem naší reaktivní komunikace. Reagujeme na mediální 
zkratky a nepravdy, které se o nás ve veřejném prostoru objevují. 

INTRANET  

Letem světem intranetem 
Koncernový intranet vám nabízí všechny informace  
na jednom místě. Ať už hledáte nejnovější zprávy, benefity, 
kontakty, důležité směrnice či jiné nepostradatelné 
dokumenty, knihovnu nebo jen kalendář akcí. 

Nový seriál  
Kam na střední školu

Připravili jsme si pro vás a přede-
vším pro vaše děti nový seriál s řadou 
tipů, kterou SŠ si vybrat. Zatímco le-
tošní deváťáci se již pilně připravují na 
přijímací zkoušky na vybrané střední 
škole, vás možná tento maraton s va-
ším dítkem teprve čeká.  Chtěli by-
chom vám proto postupně představo-
vat školy, se kterými v koncernu úzce 
spolupracujeme.

Správný výběr školy ovlivňuje mnoho 
kritérií. Důležité je najít tu, která umožní 
naplnit sny vašeho dítěte a také ho bude 
bavit.

Věříme, že náš nový tematický se-
riál vám pomůže odpovědět na ně-
kterou z mnoha otázek. Bude lepší 
střední odborná škola, učiliště nebo 
gymnázium? Najde po škole snadno 
uplatnění? Získá během studia praxi? 

Do pomoci Ukrajině se zapojuje i stá-
le více firem z koncernu AGROFERT, 
ať už formou vlastních materiálních 
či finančních sbírek nebo spoluprací  
s humanitárními organizacemi. 

V koordinaci s organizací Člověk 
v tísni odjelo na Ukrajinu již 48 tisíc 
litrů rostlinného oleje, 42 tun mou-
ky, desítky palet mléčných produktů, 
trvanlivého salámu, párků a paštik. 
Do pomoci se zapojil i německý Lie-
ken, který ve spolupráci s organizací 
Helping Hands odvezl 23 palet chleba. 

Naše společnosti samy pomáhají 
tam, kde je to nejvíce potřeba. Synthe-
sia věnovala nemocnici ve Lvově oxy-
celulózu a pro vlak, který v blízkosti 
hranic slouží k dočasnému ubytování 
uprchlíků, darovala 25 tun hnědého 
uhlí na jeho vytápění. 

Mimo pomoci přímo na Ukrajině se 
pomáhá i uprchlíkům, kteří se dosta-
li k nám. K ukrajinským maminkám 
putuje zejména oblečení a drogistické 
zboží, ale i krmivo pro domácí mazlíč-
ky a dětské hračky. Penam pravidelně 

zásobuje čerstvým pečivem asistenč-
ní centrum pro uprchlíky v pražském 
Kongresovém centru.

Kromě humanitární pomoci se naše 
dceřiné společnosti zároveň snaží 
maximálně podpořit své ukrajinské 
zaměstnance a jejich rodinné přísluš-
níky. Ať už se jedná o pomoc se zajiš-
těním ubytování, práce, s vyřízením 
potřebných formalit či se zajištěním 
škol a školek pro děti.

Aktuální seznam pomoci nalezne-
te na webu agrofert.cz v záložce Pro 
Ukrajinu.

Nabízí škola internátní ubytování? Co 
dalšího škola nabízí? V koncernu spo-
lupracujeme s celou řadou středních 
škol. Ty mají různé zaměření ať už je 
to zemědělství, automobilový průmysl 
nebo chemie. Každý čtvrtek se můžete 
těšit na medailonek školy, příběhy ab-
solventů, rozhovory s učiteli, reportáže 
z náborových dnů nebo veletrhů pra-
covních příležitostí a nebude chybět 
ani Mladý chemik.

 

Nemáte aktivní účet  
k intranetu? 

Na výplatní pásce jste dostali své 
unikátní přístupové údaje – přihlašo-
vací jméno a také speciální čtyřmíst-
ný pin. Ty pak jen zadáte do přihla-
šovacího okénka, které naleznete na 
adrese www.nasintranet.cz. Pokud 
jste je neobdrželi, kontaktujte vaše 
personální oddělení nebo napište na 
podpora@nasintranet.cz.

Učeň s mistrem na dílně

QR platba

Koncern AGROFERT 


