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Česká zemědělská univerzita v Praze patří
mezi významné kamenné univerzity v ČR
a EU. Její začátky sahají až k roku 1788, kdy
byla v Čechách založena stolice zemědělství
na tehdejší Karlo – Ferdinandově universitě
v Praze. Výuka zemědělství se odtud
přesunula na České vysoké učení technické
v Praze a v jeho rámci byl 26. října 1906
zřízen samostatný zemědělský odbor. Tento
byl v roce 1920 povýšen na fakultu a vznikla
tak Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství v Praze při ČVUT, která
existovala s výjimkou válečné přestávky až do roku 1952, kdy se osamostatnila
jako Vysoká škola zemědělská v Praze. K 1. 1. 1995 byl na základě zákona změněn
název vysoké školy na Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU v Praze).
V roce 1952 byla ustavena Agronomická fakulta jako jedna z fakult
nově založené samostatné Vysoké školy zemědělské. Od té doby plnila svoji
funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků
nejen do provozů, ale i do výzkumných ústavů a státních orgánů. V roce 2005
došlo v souladu s rozšiřováním jejích aktivit k jejímu přejmenování na Fakultu
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tím chtěla vyjádřit svůj
posun od čistě zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šíře koncipovanému
studijnímu i vědecko výzkumnému zaměření moderní univerzity.
Na fakultě je uplatňován třístupňový systém studia. První stupeň tvoří
bakalářské studijní programy profesní (6) i teoretické (4). Dalším stupněm je
navazující magisterské studium, které nabízí 16 specializovaných programů,
z nichž 3 jsou kompletně realizovány v anglickém jazyce. Třetí stupeň představuje
doktorské studium ve třech programech.
V současné době fakulta zajišťuje nejen výchovu odborníků pro základní
problematiku podstaty zemědělství, tj. pěstování rostlin a chovů hospodářských
zvířat, ale také pro zahradnictví, rozvoj a údržbu venkovského prostoru, kvalitu
a zpracování rostlinných a živočišných produktů, ochranu půdy, krajiny a dalších
složek životního prostředí včetně využití odpadů. Otevírají se možnosti studia
chovů zájmových a exotických zvířat a využití zvířat v rehabilitaci. Fakulta
se významně podílí na rozvoji řady odborných disciplín a jejich uplatnění
v zemědělské prvovýrobě i souvisejících odvětvích např. při tvorbě a ochraně
krajiny, péči o kvalitu potravin atd.
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Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů

Vážené studentky, vážení studenti,
mám tu čest přivítat Vás na šestém
ročníku Agrotrhu práce, který pro Vás již
tradičně pořádáme na Fakultě agrobiologie,
potravinových
a
přírodních
zdrojů
v rámci Veletrhu pracovních příležitostí
organizovaného
Českou
zemědělskou
univerzitou v Praze.
Při volbě Vašeho studijního zaměření
jste si vybírali ze širokého spektra biologicky
orientovaných oborů pokrývajících významný
segment národního hospodářství. Nyní máte
možnost porovnat si Vaše představy s realitou
pracovního trhu a prověřit nanečisto, jak Vámi
získané vědomosti, znalosti a kompetence
uplatníte na trhu práce.
Podstatou celouniverzitního veletrhu
je poskytnout studentům přehled o firmách,
obchodních společnostech, svazech i neziskových organizacích působících
v segmentu studovaných programů. Vám, studentům naší fakulty, nabídne Agrotrh
možnost seznámit se s firmami podnikajícími v agropotravinářském komplexu,
v zahradnictví, v údržbě krajiny a životním prostředí. Společnosti Vám zde budou
moci prezentovat svou činnost a zejména nabídnout perspektivní zaměstnání
v oborech studovaných na naší fakultě. Věřím, že se během této akce podaří vytvořit
prostor pro užší komunikaci mezi akademickou obcí a firemní sférou a že osobní
setkání Vás studentů se zaměstnavateli bude důležitým impulsem Vaší nové pracovní
kariéry. Agrotrh je užitečný také pro nás pedagogy, jeho prostřednictvím získáme
zpětnou vazbu od zaměstnavatelů k zaměření jednotlivých studijních oborů i Vás
absolventů.
Jsem přesvědčen, že letošní Agrotrh práce Vám v nabídce 13 firem
na fakultě a téměř stovky společností na celé univerzitě přinese řadu zajímavých,
ale i užitečných informací a pomůže Vám nasměrovat svůj budoucí profesní život.
		
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
			
děkan FAPPZ
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Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
165 00 Praha – Suchdol, Kamýcká 129
Tel. 224 384 571
www.czu.cz
Garant Agrotrhu práce:

Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
makovcovak@af.czu.cz
224 384 571

Absolventi FAPPZ jsou připravováni pro:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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všestrannou odbornou, provozní a řídící činnost v zemědělské
a zahradnické prvovýrobě a při základním zpracování
zemědělských produktů s ohledem na kvalitu a ekonomiku
produkce;
specializované zahradnické provozy (zelinářské, ovocnářské,
květinářské, okrasného zahradnictví, zahradnické tvorby
a managementu);
práci v poradenských agronomických a zootechnických službách,
případně službách specializovaných, např. v oboru ochrany
rostlin, výživy rostlin, výživy a krmení zvířat;
odborné činnosti v chovech zájmových zvířat a zoorehabilitaci;
specializovanou činnost v oboru ochrany půdy, nakládání
s odpady a jejich recyklací, životního prostředí;
oblast služeb a pro práci v nevýrobních zemědělských institucích
– šlechtění rostlin a semenářství, šlechtění zvířat, krmivářský
průmysl, pojišťovnictví, kontrolní zemědělské a inspekční
organizace;
pro práci v oblasti architektury krajiny, zahrad, parků a intravilánu
obcí;
nákupní a obchodní organizace, zpracovatelský průmysl;
řízení, hodnocení a kontrolu kvality a nutriční či dietetické hodnoty
potravin, včetně výživových doporučení a systémů stravování;
práci ve státní správě a samosprávě – pozemkové úřady, životní
prostředí, orgány MZe, MŽP, MMR;
zemědělský a biologický výzkum, školství.

Profesní poradenství na FAPPZ
zahrnuje:
• Agrotrh práce
• nabízí zaměstnání,
• brigády,
• stipendia,
• diplomové a bakalářské práce.
• Nabídku pracovních příležitostí pro studenty a absolventy pracovní portál.
• Přednášky a školení.
FAPZZ nabízí studentům možnost zprostředkování zaměstnání,
brigád, stipendií, bakalářských a diplomových prací na portálu
prace.af.czu.cz.
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Nabízíme studentům brigádu
na 20ti hodinový úvazek měsíčně.

Společnost Agroﬁnal již 20 let úspěšně zastupuje na českém trhu
francouzskou osivářskou společnost Euralis (dříve Rustica).
Nabízíme komplexní sortiment hybridů osiva slunečnice, kukuřice a řepky,
který plně uspokojí všechny pěstitele v České republice.

.GHNOtĀtNYDOLWDURVWHLYìQRV

AGROFINAL spol. s r. o.

Petrská 24 | 110 00 Praha 1 | Tel./fax: 222 510 153 | agroﬁnal@agroﬁnal.cz

www.agroﬁnal.cz
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Jsme ryze česká rodinná firma působící na poli potravinářské výroby a distribuce.
Do skupiny patří 4 mlékárenské provozy, 2 výrobny paštik (z nichž jedna je v Belgii)
a 2 lahůdkářské výrobny. Veškerá produkce se následně pod různými značkami
prodává jak v ČR, tak i v dalších 18 zemích Evropy.
Na poli distribuce patříme k největším potravinářským distributorům u nás
a s více než 160 nákladními vozy pokrýváme celou republiku do 24 hodin
od objednávky.

Naše značky a výhradní zastoupení:

CHEF

GASTRO

Aktuálně na svou centrálu v Praze 9 — Kyjích hledáme novou posilu
na pozici ASISTENT/KA Vedoucí řízení jakosti, kter(á)ý bude především:
O připravovat podklady pro Vedoucí řízení kvality
O vést administrativu spojenou s daným oddělením
O spolupodílet se při přípravě na interní a komerční audity
O komunikovat se spolupracujícími subjekty
O spolupracovat s dalšími odděleními společnosti
ALIMPEX FOOD a.s.
O realizovat ad hoc zadání
Pokud hledáte práci v dobrém kolektivu ať už na plný nebo
částečný úvazek, nebo na stáž, neváhejte nás kontaktovat na
krakorova@alimpex.cz či 605 859 980.

Naše vize:
Světový lídr v oblasti inovací,
optimalizace zemědělské
produkce, zlepšení výživy
a zvyšování kvality života
Oddělení Agro BASF spol. s r. o. jako
zástupce jednoho z největších světových
výrobců přípravků na ochranu rostlin je
dlouholetým spolehlivým partnerem českých
zemědělců. Nabízí širokou paletu produktů
na ochranu všech důležitých zemědělských
plodin.
Koupí agrochemického podílu ﬁrmy AHP –
American Cyanamid v roce 2000 se BASF
zařadila mezi vedoucí ﬁrmy světové špičky.
Akvizicí došlo k doplnění společného portfólia a BASF dnes nabízí skutečně kompletní
sortiment přípravků.
Díky intenzivnímu a úspěšnému
výzkumu v oblasti přípravků na ochranu
rostlin může BASF Agro uvádět na trh
novinky, které zaručují stále jistější
a vůči životnímu prostředí šetrnější
ochranu proti škodlivým činitelům
kulturních plodin – plevelům, chorobám
a škůdcům. Velký důraz je kladen
na kvalitní poradenský servis zkušených
specialistů BASF Agro, kteří jsou
zákazníkům ve všech regionech
České republiky neustále k dispozici.

BASF spol. s r.o.
Sokolovská
668/136d
186 00 Praha 8
www.agro.basf.cz
Společnost je
od 24.9.1991
zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského
obchodního soudu
v Praze, v oddíle C,
vložka 3255.
IČ: 41195469;
DIČ: CZ41195469
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Farmet a. s. - prestižní strojírenská společnost
Farmet a. s. sídlící v České Skalici je prestižní
strojírenská výrobní společnost zaměstnávající
více než 350 zaměstnanců a dosahující obratu
750 miliónů Kč.

zemědělské techniky na zpracování půdy a setí,
technologií na zpracování olejnatých semen
a extrudérů krmiv hospodářských zvířat.

Více než 24 let usilovného vývoje posunulo společnost Farmet mezi přední evropské výrobce

Výrobky značky Farmet nacházejí šťastné uživatele ve většině zemí Evropy, části Asie a severní
Ameriky.

Spolupracuj s námi !

Svých zaměstnanců si vážíme !

Studentům, absolventům a pedagogům technických a ekonomických a humanitních oborů
nabízíme:
t
praxe, stáže, exkurze, brigády v moderním
strojírenském provozu
t
spolupráci na ročníkových, bakalářských,
diplomových, dezertačních a podobných
projektech
t
pracovní uplatnění na pozicích: konstruktér,
technolog, obchodní zástupce a dalších

t
t
t
t
t

motivující finanční ohodnocení
práce v perspektivní české firmě
prostor pro seberealizaci, iniciativu a profesní růst
příjemné pracovní prostředí v přátelském
kolektivu
zaměstnanecké benefity – příspěvek na
dopravu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na
životní pojištění, poukázky do lékáren, příspěvek na stravování, roční prémie a další

Kontaktujte nás !
Farmet a. s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice
Kontakt: Personální oddělení
telefon: 491 450 128
e-mail: personal@farmet.cz
aktuální nabídka volných pracovních míst na

www.farmet.cz

INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí
Litoměřická 104, 411 64 Vrbice
tel: 416 878 129,
e-mail: integraz @c-box.cz

Naše Česko-Holandská společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou
v okresech Litoměřice, Most a Teplice. Jak už z názvu vyplývá, zabýváme
se především živočišnou výrobou – chováme prasata, kuřata, býky, krávy
bez tržní produkce mléka a spolu se svou dceřinnou společností Texal a.s.
obděláváme také přes 4000 ha půdy.
V současné době připravujeme výstavbu porodny prasnic s odchovem selat. Jedná
se o moderní, nově stavěné stáje, kde budou použity nejnovější technologie,
elektronicky řízené procesy řízení chovu a ventilace, ale především počítačově
řízená vlastní výroba krmných směsí.
Pro řízení takových provozů potřebujeme mladé, jazykově vybavené
zaměstnance.
Neváhejte a přijďte pracovat do moderní , rychle se rozvíjející společnosti, kde
můžete v krátké době dosáhnout vedoucích pozic.
Ing. Jan Petrželka
jednatel společnosti
Tel: 602 361 601

294 74 Předměřice nad Jizerou 250
IČ : 00105686 DIČ : CZ00105686
Předměřická a.s.
Sídlo akciové společnosti je přímo v obci Předměřice nad Jizerou 250, vzdálené 22 km od
Mladé Boleslavi a 25 km od Prahy.
Zemědělský podnik hospodaří v jižní části okresu Mladá Boleslav, konkrétně podél dálnice
D 10 od Brandýsa nad Labem až za Benátky nad Jizerou.
Hospodaří v dolním Pojizeří a téměř všechny pozemky se nachází podél řeky Jizery.
Obhospodařovaná výměra je téměř 2100 ha zemědělské půdy na pozemcích v nadmořské
výšce 180-260m.Velký podíl pozemkové držby tvoří lehké půdy, vhodné pro pěstování
raných brambor a zeleniny.
Zemědělská činnost je zaměřena pouze na rostlinnou výrobu. Hlavní trží plodinou
s dlouhodobou tradicí jsou rané brambory, pěstované na výměře 300ha. Předměřická a.s.
patří mezi největší pěstitele brambor v ČR.
Dlouhodobě se společnost zabývá výrobou zeleniny a každoročně plochy zeleniny zvyšuje.
Předmětem pěstování jsou především ředkvičky, svazková cibule, karotka, petržel, celer,
kedlubny a kopr. Současná výměra zeleniny je téměř 200ha.
V roce 2014 firma začala s pěstováním polních jahod na kapkové závlaze a na slámě na
celkové výměře 45 ha.
Vypěstovanou produkci brambor, zeleniny i jahod zpracuje, zobchoduje a zajistí celkovou
logistiku spřízněná firma Blanická bramborářská s.r.o. spolu s firmou Čerozfrucht s.r.o.
Z klasické výroby Předměřická a.s. pěstuje pouze ozimou pšenici pro potravinářské účely na
celkové výměře 800ha, cukrovou řepu na výměře 80 ha ostatní plochy jsou osety vojtěškou
a meziplodinami.
Z dalších činností, které jsou spojeny se zemědělstvím, je provozování loupárny brambor s
týdenní produkcí 50t loupaných vakuově zabalených brambor, které jsou určeny pro
gastronomické provozy.
Firma je vybavena nejmodernější technikou, jak pro výrobu brambor od firmy GRIMME, tak
pro výrobu zeleniny, jahod i obilovin - secí a sázecí stroje MONOSEM, GASPARDO,
FERRARI, VEDERSTADT, stroje na hnojení a chemickou ochranu od firem AMAZONE,
ANABURGER a sklizňové stroje firmy ASALIFT, CLAAS. Používanými traktory jsou
především traktory CASE, FEND a SAME i traktory ZETOR .
Pro výše zmíněnou zemědělskou výrobu dlouhodobě sháníme uchazeče pro tyto profese:
-agronomy pro klasickou rostlinnou výrobu
-agronomy pro pěstování a výrobu zeleniny
-agronomy pro pěstování ovoce-speciálně jahod
Kontakty:
Předměřická a.s.
IČO: 00105686, DIČ: CZ00105686
Předměřice nad Jizeou 250
294 74 Předměřice nad Jizerou, email: info@predmericka.cz,
Předměřická a.s. je zapsána v OR, vedeném MěS v Praze, oddíl B, vl.7921
Kontaktní osoba:
Ing.Miroslav Matějka (předseda představenstva) tel. 724 262 250
miroslav.matejka@predmericka.cz
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STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD
má aktuálně
13 krajských
a 64 okresních
pracovišť.
Ústředí úřadu sídlí
v Praze 3 – Žižkově.

MÁTE ZÁJEM S NÁMI ROZVÍJET
VENKOV A UTVÁŘET ČESKOU KRAJINU?
Jednou z našich hlavních činností je řízení o pozemkových úpravách, které jsou důležitým
nástrojem k řešení odtokových poměrů v krajině pro zmírňování dopadů povodní a sucha. Podílíme
se i na rozvoji systému pro sledování sucha. Spravujeme státní zemědělské nemovitosti a stavby
využívané k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví
státu a hospodaříme s nimi. Zabýváme se bonitací půd a pedologickým průzkumem.
Pro studenty pořádáme odborné stáže přímo
na ústředí úřadu, případně na krajském
nebo okresním pracovišti. Jedná se
především o odborné činnosti v oblastech
pozemkových úprav, pedologie, bonitace půd
a vodohospodářských staveb, včetně terénního
průzkumu.

V RÁMCI REALIZACÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV SE ZABÝVÁME:
• novými technologiemi v pozemkových
úpravách (UAV, GPS, softwary pro pozemkové
úpravy),
• prováděním statistického vyhodnocování údajů
týkajících se pozemkových úprav,
• posuzováním navržených opatření pro
zpřístupnění pozemků, protierozních a vodohospodářských opatření a ekologických
opatření v rámci plánů společných zařízení
v pozemkových úpravách,
• posuzováním projektů pro čerpání ﬁnančních
prostředků EU prostřednictvím Programu
rozvoje venkova.

• zpracováváním celostátní koncepce
pozemkových úprav,
• usměrňováním a sjednocováním postupů, které
souvisí s prováděním pozemkových úprav,
Pokud Vás zajímají další podrobnosti,
• geograﬁckými informačními systémy (GIS),
napište nám na odbor.metodiky@spucr.cz.

V RÁMCI PEDOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, BONITACE PŮD A ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ
SE ZAMĚŘUJEME NA:
• provádění pedologického bonitačního
průzkumu a mapování BPEJ v určených
katastrálních i jiných zájmových územích
a kvalitní stanovování a zpracování dat
předkládaných k dalšímu hodnocení nebo
určených k přímým výstupům v rámci
uživatelské sféry,
• odebírání půdních vzorků v terénu
a na základě jejich vyhodnocení zařazení půdy
do klasiﬁkační soustavy bonitace půd,
• provádění udržovací prohlídky melioračních
staveb, zejména odvodňovacích a závlahových
kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního
stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné
údržby či oprav,
• ověřování aktuální polohy liniových
melioračních staveb a jejich objektů v určeném
zájmovém území,
• ověřování dostupnosti archivní technické
dokumentace melioračních staveb,

• zpracovávání dílčích studií či analýz
vodohospodářských staveb, jejich funkčních
souvislostí (např. v rámci bakalářských či
diplomových prací) apod.
Kontaktní osobou pro konkrétní podmínky
stáže je Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
ředitelka Odboru půdní služby,
e-mail: s.hawerlandova@spucr.cz.

Pro aktuální nabídku pracovních míst sledujte naše stránky www.spucr.cz.
Sledujte také náš proﬁl na Facebooku a náš YouTube kanál.

Hroznová 63/2
656 02 Brno
www.ukzuz.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“)
je správním úřadem podřízeným
Ministerstvu zemědělství, rozpočtovou
organizací a organizační složkou státu.
Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je
zajišťována na pracovištích celé České
republiky.
Hlavním předmětem jeho činnosti je
provádět správní řízení a vykonávat
jiné správní činnosti, odborné
a zkušební úkony, kontrolní a
dozorovou činnost v oblasti
odrůdového zkušebnictví, krmiv,
agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv
a sadby pěstovaných rostlin, trvalých
kultur (vinohradnictví, chmelařství a
ovocných), ochrany proti škodlivým
organismům a v oblasti přípravků na
ochranu rostlin. ÚKZÚZ má také vlastní
laboratoře, které mají statut národních
referenčních laboratoří a provádějí
potřebné analýzy pro všechny výše
zmíněné oblasti.

V oblasti rostlinolékařské je činnost
ÚKZÚZ zaměřena na monitoring
škodlivých organismů rostlin včetně
prognózy jejich výskytu a signalizace
potřeby ochrany proti nim. ÚKZÚZ
jako národní organizace ochrany
rostlin zajišťuje rovněž fytosanitární
kontroly rostlin a rostlinných
produktů dovážených ze třetích zemí,
vyvážených do třetích zemí nebo
určených k uvádění na vnitřní trh
EU. Pravidelně se provádí průzkum
výskytu karanténních škůdců
a původců chorob rostlin a v případě
jejich potvrzení jsou nařizována
rostlinolékařská opatření k jejich
eradikaci nebo zabránění dalšího
šíření.

ÚKZÚZ je úřadem odpovědným za
povolování přípravků na ochranu
rostlin, provádí kontroly dodržování
podmínek pro jejich distribuci
a používání, zajišťuje sběr dat
o spotřebě přípravků a zkoušky
potřebné k získání osvědčení
o odborné způsobilosti zemědělců
k nakládání s přípravky. Veškerá
získaná odborná data ÚKZÚZ
prezentuje veřejnosti vhodnou
formou, v rostlinolékařské oblasti to je
zejména pomocí speciálně vyvinuté
aplikace – Rostlinolékařského portálu.
ÚKZÚZ také implementuje zahraniční
projekty financované např. z programů
USAID, České rozvojové agentury či
Evropské Komise. Mezi projektové
země aktuálně patří Moldavsko,
Gruzie, Bosna a Hercegovina a Srbsko.

ÚKZÚZ ve svých řadách zaměstnává
odborníky zejména zemědělského
zaměření vzdělání, jako je
rostlinolékařství, agrotechnika,
fytotechnika, ale rovněž
experty z oblasti chemických či
přírodovědných oborů vzdělání.
V současné době poptáváme
absolventy vysokoškolských studijních
programů s orientací na rostlinnou
a živočišnou produkci.
Novým zaměstnancům můžeme
nabídnout stabilní zaměstnání ve
státní správě, příjemné a moderní
pracovní prostředí včetně vybavených
laboratoří a pracovišť. Samozřejmostí
je možnost dalšího odborného
a jazykového vzdělávání a osobního
rozvoje zaměstnance.

Společnosti účastnící se Veletrhu pracovních příležitostí
Celouniverzitní vystavovatelé
ADW AGRO, a.s. - www.adw.cz
AGROFERT, a.s. - www.agrofert.cz
AIESEC ČZU Praha - www.aiesec.cz
Akademie věd České republiky - www.avcr.cz
AMAZON s.r.o. - www.amazon-info.cz
ARAMARK, s.r.o. - www.aramark.cz
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. - www.ave.cz
BioAktiv CZ s.r.o. - www.bioaktiv.cz
Česká národní agentura - Mládež v akci - www.mladezvakci.cz
Česká spořitelna, a.s. - www.csas.cz
Česká televize - www.ceskatelevize.cz
Diář INFINITY - www.diarinfinity.cz
Economia, a.s. - www.economia.ihned.cz
ELFIUM s.r.o. - www.elfium.cz
ESN CULS PRAGUE, z.s. - www.esnculs.cz
EURES - Evropské služby zaměstnanosti - www.portal.mpsv.cz/eures
EUROWAG, s.r.o. - www.eurowag.cz
ExxonMobil Business Support Center Czechia, s.r.o. - www.exxonmobil.com
EYELEVEL s.r.o. - www.eyelevel.com
Fond dalšího vzdělávání - www.fdv.cz
Globus ČR, k.s. - www.globus.cz
GoodCall s.r.o. - www.goodcall.eu
Hays Czech Republic, s.r.o. - www.hays.cz
Heineken Česká republika, a.s. - www.heinekenceskarepublika.cz
Jan Becher Pernod Ricard - www.pernod-ricard.cz
KOSTAL CR, spol. s r.o. - www.kostal.cz
LASVIT s.r.o. - www.lasvit.com
L‘Oréal ČR s.r.o. - www.loreal.cz
M&M reality holding a.s. - www.mmreality.cz
MAFRA, a.s. - www.mafra.cz
Mercedes-Benz Cars - www.mercedes-benz.cz
Mercedes-Benz Trucks - www.mercedes-benz.cz
Ministerstvo zemědělství - www.eagri.cz
PointOne s.r.o. - www.pointone.czu.cz
PROKOP INVEST, a.s. - www.prokop.cz
Raiffeisenbank a.s. - www.rb.cz
SAP ČR, spol. s.r.o. - www.sap.com/cz
SECURITAS ČR s.r.o. - www.securitas.cz
Smaller Earth Czech Republic s.r.o. - www.smallerearth.com/cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Státní zemědělský intervenční fond - www.szif.cz
STEM/MARK, a.s. - www.stemmark.cz

T-Mobile Czech Republic a.s. - www.t-mobile.cz
Vodafone Nápad roku - www.napadroku.cz
Webhelp Enterprise Sales Solutions Czech Republic, s.r.o. - www.webhelp.com
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - www.vls.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

ABS cz s.r.o. - www.abscz.cz
AGROFINAL spol. s r. o. - www.agrofinal.cz
ALIMPEX FOOD a.s. - www.alimpex.cz
Arboeko s.r.o. - www.arboeko.com
BASF spol. s r.o. - www.basf.cz
De Heus a.s. - www.deheus.cz
Farmet a. s. - www.farmet.cz
INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV
PetCenter CZ, s.r.o. - www.petcenter.cz
Předměřická a.s. - www.predmericka.cz
Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz/public/web/ukzuz/portal
VP AGRO, spol. s r.o. - www.vpagro.cz

Provozně ekonomická fakulta

Accenture Central Europe B.V. - www.accenture.com
ADASTRA s.r.o. - www.adastra.cz
ADM Trading Prague s.r.o. - www.adm.com
BDO Holding s.r.o. - www.bdo.cz
Bezpečnostní informační služba - www.bis.cz
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - www.coca-colahellenic.cz
Concur (Czech) s.r.o. - www.concur.com
Česká pojišťovna a.s. - www.ceskapojistovna.cz
Československá obchodní banka, a. s. - www.csob.cz
EvoBus Česká republika s.r.o. - www.evobus.com
HOPI HOLDING a. s. - www.hopi.cz
INVENTI Development s.r.o. - www.inventi.cz
Komerční banka, a.s. - www.kb.cz
KPMG Česká republika, s.r.o. - kpmg.com/cz
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - www.makro.cz
Mazars s.r.o. - www.mazars.cz
McKinsey&Company – Prague Service Hub - www.mckinsey.cz
O2 Czech Republic a.s. - www.o2.cz
Philip Morris ČR a.s. - www.pmi.com/cs_cz/
Rödl & Partner Audit, s.r.o. - www.roedl.com/cz
tesena s.r.o. - www.tesena.com
TPA Group - www.tpa-group.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - www.vozp.cz

Technická fakulta
AGROTEC a. s. - www.agrotec.cz
AUFEER DESIGN, s.r.o. - www.aufeerdesign.cz
BEDNAR FMT s.r.o. - www.bednar-machinery.com
BEKO Engineering, spol. s r.o. - www.beko-engineering.cz
DOOSAN BOBCAT EMEA s.r.o. - www.bobcatdobris.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - www.dpp.cz
Farmet a. s. - www.farmet.cz
FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. - www.fuchs-oil.cz
LINET spol. s r.o. - www.linet.com/cs
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. - www.pacovske.cz
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. - www.procter-gamble.cz
STROM PRAHA a. s. - www.strompraha.cz
Valeo s.r.o. - www.valeo-czechrepublic.com
VESKOM, spol. s r.o. - www.veskom.cz

Fakulta tropického zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s. - www.clovekvtisni.cz
Informační centrum OSN v Praze - www.osn.cz

Fakulta lesnická a dřevařská

BJS Czech s.r.o. - www.bjs.cz
KAISER, s.r.o. - www.kaiser-sro.cz
KRONOSPAN CR, spol. s r.o. - www.cz.kronospan-express.com
LESPROJEKT BRNO, a.s. - www.lesprojekt-brno.cz
Lesy České republiky, s. p. - www.lesycr.cz
MATRIX a.s. - www.matrix-as.cz
PROGLES s.r.o. - www.progles.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - www.uhul.cz

Institut vzdělávání a poradenství

UniLink - poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí - www.
unilink.cz
NIDV - Národní institut pro další vzdělávání - www.nidv.cz
Koučink Centrum, s.r.o. - www.koucinkcentrum.cz
FDV - Národní soustava povolání - www.info.nsp.cz
DZS - Euroguidance - www.dzs.cz/cz/euroguidance
IBM ČR, s.r.o. - www.ibm.com/cz

https://cc.czu.cz/cs/

