
Nejlepší podniky svazu  

 

V úterý 17. června 2014 zasedal ve Větrném Jeníkově Výbor Zemědělského svazu ČR, jehož 

součástí bylo mimo jiné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže TOP Zemědělského svazu za rok 

2013. Již tradičně před letními prázdninami tak byly oceněny členské podniky s nejlepšími 

hospodářskými výsledky. Letošní vítězové převzali ceny z rukou ministra zemědělství Mariana 

Jurečky.    

 

Letošní již třináctý ročník soutěže byl obsazen v zásadě účastníky soutěže Manažer roku a lze tedy 

říci, že těmi nejlepšími členskými podniky. Z devíti podniků se jich osm účastnilo i minulých ročníků. 

Členské podniky byly nominovány ve třech kategoriích podle výrobních oblastí (1. kukuřičná a 

řepařská, 2. bramborářská, 3. bramborářsko-ovesná a horská). Hlavními rozhodovacími kritérii byly 

dva základní ekonomické ukazatele – přidaná hodnota na pracovníka a zisk na pracovníka, přičemž 

v každé výrobní oblasti byly nastavené hranice těchto ukazatelů na jinou úroveň podle výrobních 

možností dané oblasti. Absolutním vítězem 13. ročníku soutěže TOP Zemědělského svazu ČR se stala 

společnost Libinská AGRO, a.s. z okresu Šumperk, která dosáhla vítězství též v kategorii kukuřičné a 

řepařské výrobní oblasti. Všechny oceněné podniky v jednotlivých kategoriích uvádí tabulka. 

Významnými partnery soutěže TOP Zemědělského svazu jsou již tradičně společnosti Schaumann a 

Kingspan, které poskytly věcné ceny a ceny formou slev z portfolia ze svých nabízených služeb. 

Věříme, že soutěž bude i v příštím roce plně obsazená a bude motivovat zemědělské podniky 

k dosahování vynikajících ekonomických výsledků.  

  

 

 

 

 

Kukuřičná a řepařská výrobní oblast 

Hlavní kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka více než 699 000 Kč, zisk na pracovníka 

více než 370 000 Kč 

1. Libinská AGRO a.s., okr. Šumperk   

2. Úsovsko a.s., okr. Šumperk  

3. Zemědělské družstvo Hnojice, okr. Olomouc  

Bramborářská výrobní oblast 

Hlavní kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka více než 920 000 Kč, zisk na pracovníka 

více než 330 000 Kč 

1. LUPOFYT s.r.o., okr. Rakovník  

2. Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, okr. Benešov 

3. Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko, okr. Žďár nad Sázavou  

Bramborářsko-ovesná a horská výrobní oblast 

Kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka vyšší než 680 000 Kč, zisk na pracovníka vyšší 

než 115 000 Kč  

1. ZERAS a.s., okr. Žďár n. Sázavou  

2. Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, okr. Plzeň-sever  

3. ZS Dublovice a.s., okr. Příbram  

 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

Libinská AGRO a.s., okres Šumperk 


