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Vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

již 30 let jdeme společně po úspěšné cestě našeho podnikání. Již  30 let náš velký, meziná-
rodní tým prostřednictvím kvalitních služeb naplňuje naše poslání „Pomáhat naším zákazníkům 
podnikat a ulehčovat jim jejich životní cestu“. 

30 let Vaší důvěry je pro nás velkým závazkem pro naši společnou budoucnost, kterou vidí-
me i nadále ve vzájemném respektu, důvěře a spolupráci. Trvalé hledání naši společné cesty 
k oboustrannému úspěchu je naší dlouhodobou vizí, kterou vyjadřujeme slovy „Společně silnější“.

Naplňování naší vize nám dává každodenní sílu a smysl pro naši práci. Nabíjí nás energií, 
kterou přetváříme v kvalitní službu pro Vás. Důkazem toho je Vaše loajalita a dlouhodobá volba 
služeb ze skupiny AGROTEC. Velice si toho vážím a chci Vám za to osobně poděkovat. 

Dovolte mě proto především poděkovat v první řadě Vám, našim zákazníkům. Poděkování 
patří také Vám, našim obchodním partnerům a dodavatelům, za Váš respektovaný vztah a dů-
věru. Na těchto hodnotách je založena naše  spolupráce. Poděkování patří také AGROFERTU, 
majiteli, za prostor, podporu a důvěru, se kterou nám umožňuje realizovat náš rozvoj a podni-
kání. V neposlední řadě chci také poděkovat všem mým spolupracovníkům. Velkému teamu 
ve třech zemích střední Evropy, který každý den píše příběh úspěchu AGROTEC Group. 

Jsem velice rád, že mohu být společně s Vámi všemi u tohoto příběhu a účastnit se ho. 

Upřímně Vám všem osobně děkuji!

Martin Rada
CEO / generální ředitel
AGROTEC Group



Společnost AGROTEC Group byla zalo-
žena v roce 1990 skupinou 62 akcioná-
řů v čele s Karlem Losenickým. Nejdřív 
AGROTEC fungoval jako družstevní 
podnik, ale již v tom samém roce prošel 
transformací na akciovou společnost.

Pro celkový rozvoj společnosti mělo 
v počátcích obrovský význam velmi 
silné partnerství a vazby na italský 
koncern FIAT.

Od roku 2006 je AGROTEC součástí 
holdingu AGROFERT.

1990



Úspěch společnosti AGROTEC závisí na kvalitním 
týmu zaměstnanců. Velkou pozornost věnujeme 
proto rozvoji a profesionalitě zaměstnanců. 
V současné době mají naše společnosti téměř tisíc 
zaměstnanců, působících ve třech státech.  

Kromě managementu se o vaše podnikání stará
• 528 mechaniků působících v 77 provozovnách 

a u dealerů
• 125 kvalifikovaných a certifikovaných produkt 

managerů
• 75 pracovníků skladového hospodářství
• 11 finančních poradců
• 41 školitelů a pracovníků technické podpory

Cena GŘ 2019Inovátor 2017



AGROTEC a.s., 
zakládající listina

12. 11. 1990.

Výhradní zastoupení 
FIAT AGRI v ČSR, 

dealer ŠKODA auto.

AGROTEC a.s. 
– první dealer 
IVECO v ČR.

AGROTEC 
prochází vnitřní 
restrukturalizací.

Výhradní zastoupení 
strojů KUHN.

Výhradní zastoupení 
značky 

NEW HOLLAND.

Zastoupení strojů 
NEW HOLLAND 
na Slovensku.

Slavíme 10 let 
úspěšné činnosti, 
rozšíření prodeje 
ŠKODA v regionu 

Břeclav.

Výhradní 
zastoupení 

FIAT Kobelco, 
převzetí zastoupení 

CASE IH v ČR 
(společnost AGRI CS).

Projekt 
IVECO Moravia 

– střediska 
Hustopeče, Brno, 

Zlín, Olomouc 
a Ostrava.

Zastoupení 
stavebních strojů 

CASE v ČR 
a Rakousku, 
zastoupení 

prodeje strojů 
NEW HOLLAND.

AGROTEC Group 
se stává součástí 

holdingu 
AGROFERT, 

implementace SAP.

Import značky 
CASE IH  

na Slovensku 
akvizicí 

společnosti Strojpol 
do skupiny.

Vzniká nová divize 
závěsné techniky.

Akvizice
společnosti BMC 

na Slovensku.

Vstup na 
maďarský trh, 

založení společnosti 
AGROTEC 

Magyarország Kft.

Slavíme 
úspěšných 25 let 

své činnosti.

Vzniká dceřiná 
společnost 
AGROTEC 
Slovensko, 

výhradní zastoupení 
pro stroje 

NEW HOLLAND 
na Slovensku.

Založení dceřiné 
společnosti 

AGRI SZERVIS Kft, 
která se 

stará o servis strojů 
CASE IH 

v Maďarsku.

Otevření nového 
střediska 
AGRI CS 

v Hustopečích, 
a AGROTEC 

Magyarország  Kft 
v Marcali.

Vznik společnosti 
AGRI CS 

Magyarország  Kft, 
zastoupení značky 

CASE IH.

Slavíme 30 let 
úspěšného 
podnikání.
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Naše nadnárodní rodina se skládá ze sedmi společností, působících ve třech zemí střední Evropy. V současnosti zastupujeme  
30 značek ze 4 odvětví*. Nabízíme širokou škálu služeb a produktů v oblasti zemědělské, dopravní, stavební a komunální techniky.

Stav k 31. 10. 2020
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AGROTEC Group je ekonomicky stabilní a prospe-
rující skupina. Od roku 1990 neustále roste její obrat, 
od miliónů až k 9 miliardám korun v uplynulém roce. 
Každoročně investujeme nemalé prostředky do roz-
voje a zkvalitnění podnikání.
Díky těmto výsledkům získala AGROTEC Group 
důvěru svých zákazníků, pravidelně se umísťuje 
na předních místech v anketě zaměstnavatel Jiho-
moravského kraje. Je držitelem certifikátů ISO 9001, 
ISO 50001, ISO 14001. V roce 2019 byl skupině 
udělen certifikát Bisnode – jako jedné z nejstabilněj-
ších firem v České republice.

Předvádění techniky 1992 CASE DEN 2019



AGROTEC Group pomáhá tam, kde to má 
smysl.

Dlouhodobě podporujeme:

• Diakonie ČCE – středisko BETLÉM  
v Kloboukách u Brna

• Nadaci Truck Help
• Základní a praktickou školu Hustopeče
• Sport a kulturu v regionu

Organizujeme sportovní a společenské akce, 
pomohli jsme při rekonstrukci kostela sv. Anežky 
a památníku T. G. Masaryka v Hustopečích. 
Jsme společensky zodpovědní k regionům, kde 
působíme.



NAŠE BUDOUCNOST

Naší snahou bude i nadále podporovat vzdělávání našich 
zaměstnanců, vychovávat si kvalitní nástupce v part-
nerských školách. Svoji budoucnost v podnikání vidíme 
ve využívání moderních technologií a rozvoji kvalitních slu-
žeb. K tomu směrujeme přípravu a rozvoj našich zaměst-
nanců. Řídíme se heslem, že firma je úspěšná tak, jak 
jsou úspěšní a dobře připravení její lidé na budoucnost.

Naše vize je „Společně silnější“.



agrotec.cz             @agrotecgroup             agrotec group              agrotec a. s. 

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, Phone No. +420 519 402 111
e-mail: info@agrotec.cz

www.agrotec.cz

Společně silnější


