
Už téměř 150 let 
zajišťujeme „výživu národa“

Málokterý obor v naší zemi se může ohlédnout tak 
daleko do své minulosti a navázat na tak bohatou 
tradici ve své činnosti jako právě organizace země-
dělského zásobování a nákupu. 

Počátky činnosti dnešních nákupních společností 
sahají až do 19. století, kdy už v roce 1869 dochází 
k prvním pokusům o pravidelný a organizovaný ná-
kup strategicky důležitých zemědělských produktů, 
kterými obiloviny a  ostatní výrobky nepochybně 
jsou, původně s  cílem chránit malého rolníka před 
úrokovou lichvou a  zajistit mu výhodné zpeněžení 
zemědělských výrobků, nákup zemědělských potřeb 
a levný úvěr.

V roce 1934, po vydání zákona o obilním mono-
polu, vzniká Československá obilní společnost, jejíž 
členem byla prostřednictvím své obchodní centrály 
i  hospodářská družstva, která tak získala výhradní 
právo nakupovat od zemědělců obilí a  dále s  ním 
obchodovat. V letech hospodářské krize zvýhodňuje 
monopolní cenová politika velkostatkáře, kteří po-
stupně nabývají na vlivu jak ekonomicky, tak politic-
ky a další existence hospodářských družstev v první 
republice se zcela podřizuje cílům agrární politiky. 

V době okupace byl systém a organizace výkupu 
přizpůsobena potřebám okupantů. Místo zajišťo-
vání výkupu zemědělských výrobků podle nabídky 
a  poptávky byly zavedeny dodávkové kontingenty, 
které byly později změněny v  úplnou dodávkovou 
povinnost. Činnost hospodářských družstev byla 
organizačně i ekonomicky přizpůsobena válečnému 
hospodářství a podřízena trhovým svazům, speciali-
zovaným podle jednotlivých druhů zemědělských vý-
robků. Po skončení války byla pozornost zaměřena 
především na zajištění dostatku potravin. 

O zásadní zlom v dosavadním charakteru výkup-
ních organizací se postaral Únor 1948. Tehdy byly 
likvidovány různé soukromé komisionářské firmy 
a  byla vybudována jednotná výkupní organizace. 
K upevnění politické moci a hospodářské disciplíny 
v  oblasti nákupu zemědělských výrobků byl zřízen 
samostatný resort. V roce 1952 byl konstituováno 
Ministerstvo výkupu a k 1.1.1953 byla hospodářská 
družstva znárodněna, a tak přešla do vlastnictví ná-
rodního, celospolečenského. V krajích byly ustaveny 
Krajské výkupní podniky, národní podniky a v okre-
sech Výkupní závody. Stát měl tedy povinnost za-
jistit nezbytnou potřebu zemědělských výrobků pro 
výživu obyvatelstva a  pro průmyslové zpracování, 
na druhé straně měl zase monopolní právo na jejich 
přednostní nákup, které bylo zajištěno tím, že v roce 
1953 byl zaveden nový nákupní systém povinných 
dodávek, vyměřovaných podle pevných norem 
z hektaru zemědělské nebo orné půdy a dvojích cen 
zemědělských výrobků (kontraktace byly ponechány 
jen u technických plodin). 

Od roku 1960 byl zaveden nový systém nákupu 

a jednotné nákupní ceny a byl poprvé vydán zákon 
o výkupu zemědělských výrobků a prováděcí vyhláš-
ka o  výkupu zemědělských výrobků a  o  výkupních 
cenách. Protože v tomto roce také dochází ke změ-
nám správních celků, je počet krajských podniků 
a jejich okresních závodů snížen tak, aby odpovídal 
novému počtu krajů a okresů. Jsou zřízeny Země-
dělské nákupní a  zásobovací podniky s  odštěpný-
mi závody v  okresech a  začíná se rozvíjet činnost 
na úseku průmyslové výroby krmných směsí a sušá-
renství.

Přibližně kolem poloviny 60tých let začíná v ná-
kupní organizaci rozsáhlá investiční výstavba. 
Dosavadní příjmová i  skladovací kapacita byla di-
menzována do té doby v malých objemech (sklady 
o kapacitě 3600 až 5000 tun) a teprve v tomto ob-
dobí se začala stavět sila o kapacitě až 21 000 tun.

Kromě toho se začínají rozvíjet a  propojovat 
i  služby související se zemědělskou činností. Důle-
žitou činností ve službách byla posklizňová úprava 
a ošetřování obilí, byly zahájeny práce s aplikací prů-
myslových hnojiv, s přípravou hnojiv kombinovaných 
podle potřeb a požadavků zemědělské výroby v zá-
vislosti na půdních rozborech.

V roce 1967 došlo ke zřízení Ministerstva země-
dělství a  výživy a  bylo zřízeno oborové ředitelství 
Zemědělského zásobování a  nákupu. Postupnými 
kroky následně docházelo k  vyčleňování některých 
činností z nákupních organizací v samostatné útva-
ry, které přebíraly služby související s  komplexní 
výživou a  ochranou rostlin. Tyto kroky směřovaly 
k  vytváření podniků agrochemických, osivářských 
a  agronomických služeb. Další nosnou činností je 

pak výroba krmných směsí.
Od ledna 1982 byl typ výrobně hospodářské 

jednotky trustového typu změněn na výrobně hos-
podářskou jednotku koncernového typu. Byly zři-
zovány koncernové podniky s  krajskou působností 
a odštěpné závody v jednotlivých okresech.

A jak to bylo v Rakovníku?
Hospodářské družstvo skladištní a výrobní v Ra-

kovníku bylo ustaveno v roce 1892. Jeho sklad byl 
v  ulici Jana Švermy postaven v  roce 1902. Poblíž 
skladu byly v roce 1931 postaveny pekárny, ke kte-
rým byl v roce 1938 přistavěn mlýn. Nedocenitelný 
význam pro celý okres měla výstavba obilních sil 
v  novém areálu v  Lubenské ulici. První dokončené 
silo s kapacitou 21 000 t začalo přijímat obilí ve zku-
šebním provozu ze sklizně roku 1970. V roce 1978 
k němu přibylo silo druhé, které pojme 23 000 t obilí. 

Původní akciová společnost pod názvem Země-
dělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. byla zalo-
žena jednorázově Fondem národního majetku Čes-
ké republiky jako jediným zakladatelem na základě 
zakladatelské listiny ze  dne 25.4.1992. Vznik spo-
lečnosti se datuje zápisem do obchodního rejstříku 
k 1.5.1992. V roce 1999 do společnosti vlastnicky 
vstoupil Agrofert Holding, a.s. 

Současná podoba společnosti vznikla postupný-
mi fúzemi od roku 2003, a to celkem 11 společnos-
tí: ZZN Rakovník, ZZN Chomutov, ZZN Beroun, ZZN 
Louny, ZZN Slaný, ZZN Bohušovice nad Ohří a ZZN 
Polepy a dále agrochemické podniky v Chomutově, 
v Žatci, v Hořesedlích a ve Zlonicích.

Díky těmto akvizicím je společnost AgroZZN a.s. 
významným partnerem zemědělství se skladovou 
kapacitou cca 430 tisíc tun rostlinných komodit 
a 50 tisíc tun průmyslových hnojiv a díky svým osmi 
dceřiným společnostem je také majetkově účastna 
na cca 11 tisících hektarech půdy. Část svých skla-
dových kapacit poskytuje Správě státních hmotných 
rezerv, která má za úkol shromáždit a postarat se 
o dostatečné zásoby strategických surovin pro kri-
zové situace, a Státnímu zemědělskému intervenč-
nímu fondu.  www.agrozzn.cz
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