2 02 0
Profil skupiny

... rodinná společnost s tradicí
komplexní zemědělské služby...
... pro Vás na trhu již od roku 1991

1991

2006

2003
2011

2014
2020

2019

SKUPINA LUKROM

Divize zemědělských
komodit a krmiv

Divize služeb
živočišné výroby

Divize
agrochemie

Divize zemědělské
techniky

Divize mechanizace
živočišné výroby

Divize
ekonomicko–právní

LUKROM plus s.r.o.

ZEV Šaratice, a.s.

rostlinná výroba, pěstování ovoce, chov prasat,
chov drůbeže

rostlinná výroba, chov drůbeže

LUKROM, spol. s r.o.
mateřská společnost

TOZOS spol. s r.o.
rostlinná výroba, bioplynová stanice,
chov drůbeže, mléčného skotu a prasat

Podniky zemědělské
prvovýroby

Agroječmínek s.r.o.
chov mléčného skotu, rostlinná výroba

ZEAS Bánov, a.s.
rostlinná výroba, ekologický chov skotu,
chov drůbeže

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.
Ostatní podniky
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porážka drůbeže, výroba a prodej
drůbežích specialit

FC FASTAV Zlín, a.s.
prvoligový fotbalový klub

rostlinné

•

Nákup a prodej zemědělských komodit

•

Posklizňová úprava zemědělských komodit a skladování

•

Prodej přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a osiv

•

Poradenství pro zemědělské prvovýroby

•

Výroba krmných směsí pro drůbež, prasata, skot a ostatní
hospodářská zvířata

•

Porážka drůbeže a výroba drůbežích výrobků značky RACIOLA

•

Prodej a servis zemědělské techniky JCB, HORSCH,
JOHN DEERE, PATRIOT, KRAMPE, MASCHIO, RMH, BAUER aj.

•

Prodej vaků, fólií, olejů a maziv

•

Mobilní pneuservis pro nákladní, zemědělské a EM pneumatiky

•

Prodej technologií do živočišné výroby

•

Výroba dojíren – AGROMILK

•

Pěstování obilnin, olejnin, luskovin a pícnin

•

Ekologické zemědělství

•

Konvenční chov skotu

•

Produkce mléka

•

Ekologický chov skotu

•

Chov prasat, chov drůbeže

•

Pěstování jablek a višní

•

Bioplynová stanice

Skupina LUKROM
a co bylo na začátku...
Historie mateřské společnosti LUKROM, spol. s r.o.

LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého působení vytvořila

sahá až do roku 1991. Tehdy se soustředila výhradně

nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabý-

na obchodování se zemědělskými komoditami. Během

vají zemědělskou prvovýrobou nebo poskytují služby

svého růstu se však postupně vyvinula v podnik zabez-

na agrárním trhu.

pečující komplexní služby zemědělské veřejnosti.

Prostřednictvím těchto aktivit je vytvářena skupina
LUKROM. Ta má v současné době 750 stálých zaměstnanců a stala se součástí života řady zemědělců
na Moravě i východních Čechách.

za rok 2019
(celkem 4 247,5 milionů Kč)

Podniky prvovýroby

20 % − 843,5 mil. Kč
LUKROM, spol. s r.o.

69 % − 2 949,1 mil. Kč
RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

11 % − 455,0 mil. Kč
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LUKROM, spol. s r.o.
Zakládající společnost skupiny LUKROM, spol. s r.o. je

Oproti tomu živočišná vertikála zahrnuje výrobu krm-

tvořena šesti divizemi. Rostlinnou vertikálu představuje

ných směsí a služby živočišné výroby. Ty se zaměřují

divize agrochemie a zemědělské komodity, které se sou-

na služby pro živočišnou výrobu. Nezbytnou součástí

středí na poskytování služeb rostlinné výroby.

je i divize zemědělské techniky a mechanizace živočišné
výroby, která nabízí širokou škálu strojů předních zemědělských značek.
Divize ekonomicko-právní zabezpečuje bezproblémový
chod společnosti z hlediska účetních, ekonomických,
finančních, marketingových a právních záležitostí.

za rok 2019
(celkem 2 831 milionů Kč)

10 % − 276,4 mil. Kč

39 % − 1 114,3 mil. Kč
—

11 % − 324,4 mil. Kč

1 % − 18,1 mil. Kč
Divize mechanizace

31 % − 886,8 mil. Kč

8 % − 211,2 mil. Kč

Divize
ekonomicko–právní
V současnosti společnost LUKROM, spol. s r.o. disponu-

na propagaci společnosti na veletrzích či výstavách,

je přibližně dvaceti středisky, a to zejména na Moravě.

ale také na podobu jednotlivých středisek či vnitřní

Jedním z nich je právě areál v Lípě na Zlínsku. Jde vůbec

a vnější firemní kulturu.

o největší středisko co do počtu zaměstnanců. Z Lípy se
řídí hned čtyři divize, kterými jsou ekonomicko-právní,
agrochemie, divize komodit a krmných směsí a služby
živočišné výroby.

Administrativní budova v Lípě byla pořízena v roce
1994. Během let prošla zásadní rekonstrukcí, která zcela
změnila její vnitřní a vnější podobu.

Divize ekonomicko-právní představuje zabezpečení
ekonomického a právního servisu, které je důležité nejen
pro samotnou společnost LUKROM, ale i pro ostatní
podniky celého holdingu.
Ekonomický úsek se stará o veškerou ekonomickou

310

agendu pro společnost a komplexní rozborovou činnost.
LUKROM se může spolehnout také na právní podporu
v nejširším možném rozsahu prostřednictvím vlastního právního oddělení. Marketingový sektor dohlíží
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současný počet zaměstnanců

data za rok 2015–2019
v miliardách Kč

3,74

3,31

3,17

3,19

2,83

2015

2016

2017

2018

2019

299

303

2016

2017

311

313

319

2018

2019

data za rok 2015–2019

2015

Divize
ekonomicko–právní

LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ 763 11
info@lukrom.cz, +420 577 157 101

Divize služeb
živočišné výroby
Divize je součástí společnosti LUKROM, spol. s r.o.

Aktuálně je chov prasat přesunut do společnosti LUKROM

a spolu s krmnými směsmi tvoří takzvanou živočišnou

plus s.r.o. a chov kuřat do společností LUKROM plus s.r.o.,

vertikálu. Ta je dotvářena v podnicích prvovýroby

Tozos spol. s r.o., Zeas Bánov, a.s. a ZEV Šaratice, a.s.

chovem kuřat a prasat, které byly v minulosti v divizi
živočišné výroby.
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•

zajištění dodávek jednodenních kuřat

•

výkup vykrmené drůbeže

•

svoz jatečné drůbeže na porážku

•

vyskladnění brojlerů na porážku

•

čištění a mytí stájí živočišné výroby

5
V roce 2018 bylo společností
LUKROM, spol. s r.o. vykoupeno
5 037 695 ks vykrmené drůbeže.

Vývoj

329,5 365,2 361,2 259,8 276,4

data za rok 2015–2019
v milionech Kč

2015

6,4

2016

2017

2018

2019

5,5

5,1

5,0

5,2

2016

2017

2018

2019

data za rok 2015–2019
v milionech kusů

2015

Divize služeb
živočišné výroby

LUKROM, spol. s r.o. — divize živočišné výroby, Lípa 81, PSČ 763 11
zv@lukrom.cz, +420 577 157 128, fax +420 577 157 136

Divize zemědělských
komodit a krmiv
Sloučením dvou divizí Zemědělské komodity a Výroba

Komodity poskytuje LUKROM prostřednictvím středisek

krmných směsí vznikla v roce 2019 samostatná Divi-

v Lípě, Valašském Meziříčí, Vyškově a Slavkově. Speci-

ze zemědělských komodit a krmiv. Její roční obrat

fikem střediska ve Slavkově je linka na čištění a balení

za rok 2019 činil 1 114,6 mil. Kč.

máku.

•

nákup zemědělských komodit potravinářského i krmného charakteru

•

prodej zemědělských komodit

•

posklizňová úprava veškerých zemědělských komodit (sušení, čištění)

•

skladování

pšenice

50 %

7%

data za rok 2019
(celkem 115 733 tun)

24 %
10

1%

18 %

Výroba krmných směsí se soustřeďuje na střediscích

Na vlastních farmách je každoročně spotřebováno 20 %

v Lípě a Vyškově. Tato střediska jsou registrována pro

vyrobeného krmiva. Od roku 2017 vyrábíme na míchár-

výrobu kompletních a doplňkových krmných směsí pro

ně ve Vyškově krmiva pro skot i v režimu NON-GMO.

hospodářská zvířata s použitím premixů a na výrobu
medikovaných krmných směsí.

1 114,6

Celková roční produkce našich mícháren dosáhla v uplynulých letech 100 tisíc tun krmných směsí.

•

produkce krmiv pro drůbež

•

produkce krmiv pro prasata

•

produkce krmiv pro dobytek

V roce 2019 činil obrat Divize
zemědělských komodit a krmiv
1 114,6 mil. Kč

105,8 106,8 106,8

116,4

107,9

data za rok 2015–2019
v tisících tun

2015

Divize zemědělských
komodit a krmiv

2016

2017

2018

2019

LUKROM, spol. s r.o. — divize zemědělských komodit, Lípa 81, PSČ 763 11
komodity@lukrom.cz, +420 577 157 111

Divize
agrochemie
Divize nabízí služby díky své rozsáhlé síti středisek

120

na území Moravy, konkrétně v Lípě, Uherském Brodě,
Boršicích u Buchlovic, Valašském Meziříčí a Vyškově.
Společně s divizí zemědělských komodit tvoří divize
agrochemie takzvanou rostlinnou vertikálu, která je
zaměřena výhradně na rostlinnou výrobu.
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Agrochemici dodali v roce 2018
obchodním partnerům více jak 120
položek průmyslových a speciálních hnojiv.

•

prodej přípravků na ochranu rostlin

•

prodej osiv a hnojiv

•

poradenská činnost v oblasti využití agrochemických přípravků

•

poradenská činnost při zavádění nových technologických postupů ochrany rostlin
v návaznosti na zpracování půdy

•

poradenská činnost v oblasti osiv

•

pořádání odborných seminářů a polních dnů za účelem vzdělávání v oblasti
ochrany rostlin, výživy rostlin a rajonizace odrůd

hnojiva

5%
chemie
data za rok 2019
(celkem 324,4 milionů Kč)

79 %
osiva

16 %

Vývoj

576,1 478,5 477,6 433,9 324,4

data za rok 2015–2019
v milionech Kč

2015

Divize
agrochemie

2016

2017

2018

2019

LUKROM, spol. s r.o. — divize agrochemie, Lípa 81, PSČ 763 11
agrochemie@lukrom.cz, +420 577 920 110 / kl. 127

Divize
zemědělské techniky
Prodej a servis zemědělské techniky se zformoval

Součástí nabídky divize jsou také komplexní pneuservis-

do 30leté činnosti divize zemědělské techniky, která

ní služby pro osobní a nákladní automobily, autobusy,

dnes působí v rámci společnosti LUKROM, spol. s r.o.

zemědělské a stavební stroje. Patří sem také nabídka
silážních vaků a fólií pro zemědělce belgické značky
Hyplast.
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•

JCB

•

Horsch

•

Horsch Leeb

•

John Deere

•

Patriot

•

Krampe

•

RMH

•

Hardi

•

Maschio

•

Bauer

•

Vaky a fólie

•

Pneuservis

•

Ostatní

300
Přibližně 300 kusů strojů putuje
každoročně ze společnosti
ke svému novému majiteli.

pneuservis

JCB

7%

32 %

ostatní

17 %

data za rok 2019
(celkem 886,8 milionů Kč)

John Deere

Horsch

23 %

21 %

Vývoj

data za rok 2015–2019
v milionech Kč

817,2 689,9 788,2 885,1 886,8
2015

Divize zemědělské
techniky

2016

2017

2018

2019

LUKROM, spol. s r.o. — divize zemědělské techniky, Lípa 81, PSČ 763 11
info@lukrom.cz, +420 577 157 101

Mechanizace
živočišné výroby
Divize mechanizace živočišné výroby (MŽV) zajišťuje

V roce 2019 došlo k fúzi společnosti LUKROM milk, s.r.o.

dodávky pro živočišnou výrobu, zejména skot. Součás-

do společnosti LUKROM, spol. s r.o., čímž vzniklo nové stře-

tí společnosti LUKROM, spol. s r.o. je od roku 2004.

disko Divize mechanizace živočišné výroby v Pelhřimově,

MŽV zajišťuje komplexní dodávky zemědělských
objektů, novostavby i rekonstrukce. Od roku 2009 je
součástí divize i středisko kovovýroby, jejíž hlavní nápl-

které se zaměřuje na výrobu dojíren značky AGROMILK
a dovoz technologie dojení z izraelské společnosti
AFIMILK.

ní je výroba ocelových hal, střech či kovových částí
pro technologie stání.

SVITAVY
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

OLOMOUC
PELHŘIMOV
BRTNICE
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HULÍN

BRNO

KROMĚŘÍŽ

LÍPA

Vývoj

data za rok 2015–2019
v milionech Kč

228,5 236,6 311,2 255,7 726,0
211,2
2015

2016

technologie chlazení mléka

technologie dojení

automatické krmné systémy
a vozíky pro telata

výroba českých
dojíren

2017

2018

2019

vyhrnovače kejdy

technologie zpracování
kejdy

LUKROM, spol. s r.o. — divize mechanizace živočišné výroby, Lípa 81, PSČ 763 11
mzv@lukrom.cz, +420 577 157 523

Podniky
prvovýroby
V průběhu svého působení společnost LUKROM, spol. s r.o.
založila nebo kapitálově vstoupila do řady podniků zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou.
Na ploše cca 15 tisíc hektarů jsou pěstovány zejména tradiční obiloviny a olejniny, nemalou část tvoří také trvalé travní
porosty. Většina z obhospodařovaných ploch se nachází

•

LUKROM plus s.r.o.

•

TOZOS spol. s r.o.

•

Agroječmínek s.r.o.

•

ZEV Šaratice, a.s.

•

ZEAS Bánov, a.s.

na jižní a střední Moravě.
Celkový počet krav s tržní produkcí mléka se pohybuje kolem
1 600 kusů, celkový počet prasat ve skupině kolem 30 tisíc
kusů za rok. Součástí podniků prvovýroby je i výkrm kuřat,
který představuje objem až 3 miliony kusů za rok.

TOZOS spol. s r.o.

11 %
LUKROM plus s.r.o.

62 %
data za rok 2017
(celkem 14 084,63 hektarů)

10 %
10 %
ZEV Šaratice, a.s.

7%
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Chov

16 %

22 %

47 %

15 %

19 %

24 %

data za rok 2019
(celkem 3 061 362 kusů)

Chov

data za rok 2019
(celkem 1 910 kusů)
ZEAS Bánov, a.s. – masný skot
Agroječmínek s.r.o. – dojnice
TOZOS spol. s r.o. – dojnice

57 %

RACIOLA
Uherský Brod, s.r.o.
Společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. se zabývá

Provoz porážky a porcovny s označením C2 8022 je

porážkou a zpracováním kuřat, lehkých i těžkých slepic,

držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu standar-

výrobou drůbežích uzenin a specialit. V současné době

du jakosti IFS (International Foods Standard).

v RACIOLE pracuje kolem 150 zaměstnanců. Roční tržby společnosti z vlastních výrobků a služeb se pohybují
kolem 450 milionů korun.

V nabídce naleznete celou mraženou i chlazenou drůbež, kuřecí díly a masné výrobky. Jedná se především
o šunky různých jakostí, šunkové nářezy, párky a další

Počátky historie společnosti sahají do roku 1948.

speciality. RACIOLA distribuuje své výrobky do nejvý-

Po roce 1968 se RACIOLA stala součástí Velkopavlo-

znamnějších obchodních řetězců, velkoobchodů a malo-

vických drůbežáren a závod se specializoval na výrobu

obchodních sítí. Kompletní nabídku sortimentu naleznou

šunek. Říká se, že v RACIOLE byla vyrobena první šunka

zákazníci v podnikových prodejnách, které sídlí v Uher-

v Československu.

ském Brodě a Veselí nad Moravou.

V roce 2004 došlo k rekonstrukci porážkové linky, kdy
hodinová kapacita vzrostla z 2 500 kusů na 6 000 kusů
drůbeže. Ročně se zde zpracuje přibližně 7,5 milionů
kusů drůbeže, která pochází z českých a slovenských
chovů.
Dodávky živých kuřat jsou zajišťovány mateřskou společností LUKROM. Proces výkrmu kuřat je monitorován
od jednodenního kuřete, přes přípravu krmných směsí,
až po výkrm a konečné zpracování.

20

5,5
Každoročně společnost RACIOLA
zpracuje 5,5 milionů kusů kuřat,
která pochází pouze z českých chovů.

Vývoj

data za rok 2015–2019
v milionech Kč

487,1 439,8 446,2 436,3 445,4
2015

2016

2017

2018

2019

14,4

13,9

12,9

13,0

13,9

2015

2016

2017

2018

2019

data za rok 2015–2019
v milionech kilogramů

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., Pod Valy 221, 68 801 Uherský Brod
raciola@raciola.cz, +420 572 626 601, www.raciola.cz

FC FASTAV
Zlín, a.s.
Majitel LUKROMu spol. s r.o. Zdeněk Červenka se stal

ských soutěží. Toto odhodlání nezůstalo bez povšimnutí,

v roce 2001 vlastníkem a naše společnost pak gene-

neuvěřitelný výsledek týmu, kdy po 16 kolech odchá-

rálním partnerem prvoligového fotbalového klubu FC

zeli pouze 3x jako poražení, vysloužil Zlínu přezdívku

FASTAV Zlín, a.s. (dříve FC TESCOMA Zlín, a.s.)

„Zlincester“ podle anglického Leicesteru, který

Klub se může chlubit dlouhou historií, v loňském roce
oslavil 100 let od svého založení. V historii novodobé,
zejména po roce 2002, kdy začala spolupráce s holdingem LUKROM, se zlínští probojovali zpět do nejvyšší ligy
a v roce 2004 postoupili do 3. kola Intertoto Cup,
což přivedlo i hráče slavného španělského klubu

se z podceňovaného „outsidera“ vypracoval až
na vítěze Premier League. S touto přezdívkou se
fotbalisté Zlína objevovali například na stránkách
o2.sport.cz, expres.cz, sport.cz, isport.cz, blesk.cz
nebo fotbal.idnes.cz celý podzim, a dokonce si jich
všiml i britský deník Daily Mail Online.

Atlético Madrid na stadion Letná, který hlásil vyprodáno. Ševci, jak je týmu přezdíváno díky obuvnické historii města Zlín, působení v 1. lize udrželi až do sezony
2008/2009. Tento ročník klubu nevyšel a odstartoval

Vítěz poháru
MOL Cup 2016/17

6 let dlouhé setrvání v nižší soutěži. Poté se však klub
v roce 2015 vrátil zpět na výsluní a od té doby ukazuje,
že se rozhodně nechce vrátit zpátky.
Nejúspěšnější ročník ve stoleté historii byla pro FC FASTAV
Zlín sezona 2016/2017. „A“ tým vybojoval šestou příčku
v nejvyšší české soutěži, ePojištění lize. Do této sezony
vstoupil tým s rozhodnutím probojovat se až do evrop22

Vítěz Česko-slovenského
Superpoháru 2017
Účastník základní skupiny
Evropské ligy 2017/18

Obrovská bojovnost a úsilí ligového mužstva vyvrcholila

TOP klub

ziskem prestižní trofeje v národním poháru MOL Cup
2016/17 a ziskem Česko-slovenského Superpoháru.

Zdeněk Grygera

Juventus Turín

Díky úspěchu v národním poháru byl klub na evrop-

Ondřej Čelůstka

Trabzonspor

ské scéně zařazen přímo do základní skupiny v boji

Jakub Jugas

Slavia Praha

o evropské poháry, konkrétně v Evropské lize. Klub

Tomáš Hájek

Vitesse Arnhem

cestoval po Evropě a postavil se takovým soupeřům jako

Roman Macek

Juventus Turín

FC Lokomotiv Moskva, dánský FC Kodaň a moldavský

Filip Novák

Fenerbahce Istanbul

Šerif Tiraspol.

-

FC FASTAV Zlín, a.s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín
+420 577 210 506, www. fcfastavzlin.cz
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BÁNOV
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DOLNÍ BOJANOVICE

KROMĚŘÍŽ
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LUKROM, spol. s r.o.
Lípa 81, PSČ 763 11

+420 577 157 101
info@lukrom.cz

www.lukrom.cz

