
Vážení obchodní partneři, 
skupina RenoFarmy, která sdružuje 13 zemědělských podniků v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji 
a obhospodařuje zhruba 14 tisíc hektarů půdy, mění od 1. ledna 2020 názvy některých svých firem. Sjednocení 
názvů je logickým krokem, který zjednoduší nejen vám, našim partnerům, ale i široké veřejnosti orientaci v tom, které 
podniky jsou součástí naší skupiny.

Kromě změny názvu se však nic dalšího nemění. I nadále budeme hospodařit v souladu s naší filozofií, v jejímž 
jádru leží péče o půdu a snaha o dlouhodobé zlepšování jejího stavu. Stále budeme usilovat o to, aby půda, kterou 
obděláváme, byla rok od roku úrodnější, budeme investovat do posílení půdní struktury, používat vyvážené osevní 
plány, aplikovat v co největší míře organická hnojiva od našeho vlastního hovězího dobytka, správně hospodařit 
s vodou a v nemalé míře také investovat do výzkumu. Chceme, aby půda, o níž dnes pečujeme, byla v kondici 
i za mnoho let, aby nesla úrodu nejen našim dětem, ale i vnoučatům a pravnoučatům.

Jednou z priorit skupiny RenoFarmy je živočišná výroba. Denně produkujeme zhruba 45 tisíc litrů mléka a dále 
chováme zhruba 1500 kusů masného skotu, a proto věnujeme maximální úsilí výrobě kvalitních krmiv. Zároveň 
nám produkce statkových hnojiv pomáhá v našem hlavním cíli, kterým je péče o půdu a její dostatečné zásobování 
organickou hmotou. 

Důraz klademe nejen na ochranu životního prostředí, ale i na dobré pracovní podmínky našich zaměstnanců, 
investujeme do jejich vzdělávání a modernizujeme jednotlivá pracoviště.  Aktivně podporujeme zaměstnanost 
a komunitu v jednotlivých obcích. Ve všech těchto aktivitách hodláme pokračovat i nadále. 

Vážení obchodní partneři, 
věříme, že sjednocení názvů našich podniků je i pro vás vítanou změnou, a že přispěje k vyšší přehlednosti a vaší lepší 
orientaci ve struktuře skupiny RenoFarmy. Kompletní seznam našich farem je v příloze tohoto dopisu.
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generální ředitel
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Přehled přejmenování farem

Aktuální stav Nový název IČ
ZD "SLEZAN" Klimkovice a.s. RenoFarma Slezan, a.s. 14614499
ZD Bílovec agro a.s. RenoFarma Bílovec, a.s. 29289831
ZD Poruba, a.s. RenoFarma Poruba, a.s. 47673516
AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o. RenoFarma Děhylov, s.r.o. 47977621
Záhoran, a.s. RenoFarma Záhoran, a.s. 26810948
ZD Podhradní Lhota a.s. RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. 18188311
ZD Javorník a.s. RenoFarma Javorník, a.s. 00146897
ZD Starý Hrozenkov, a.s. RenoFarma Starý Hrozenkov, a.s. 47915731
ZD Beskyd Palkovice, a.s. RenoFarma Beskyd, a.s. 04850904
Troubecká hospodářská a.s. RenoFarma Troubky, a.s. 25357972
PODZÁMČÍ zemědelská a.s. RenoFarma Podzámčí, a.s. 25394843
LUČINA s.r.o. RenoFarma Lučina, s.r.o. 60776391
Soukromá rolnická společnost AGRO, spol. s r.o. 
se sídlem v  Tovačově

RenoFarma Tovačov, s.r.o. 49607910

NETAGRO group s.r.o. RenoServices, s.r.o. 27813649

S účinností od 1. 1. 2020 mění níže uvedené společnosti sídlo:
RenoFarma Děhylov, s.r.o.
se sídlem: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice
RenoFarma Javorník, a.s.
se sídlem: č.p. 47, 742 75 Lichnov
RenoServices, s.r.o. 
se sídlem: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice


