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PROJEKT Jan Stuna & Co a.s.
Společnost rodinného typu původně založená 

pro oblast správy majetkových aktiv a pro rea-

lizaci developerských projektů Zakladatele této 

společnosti, která následně využila dlouhodobé 

účasti na trhu jednak v průmyslové oblasti pro-

střednictvím dceřiných společností MBB TECH-

NIK a MBB GROUP a v oblasti zemědělské prvo-

výroby a zpracování zemědělských produktů 

pro lidskou výživu, krmení zvířat a pro technické 

účely - chemickou výrobu a výrobu biopaliv pro-

střednictvím dceřiné společnosti HAKUS a MBB 

GROUP a MBB ZAPAD.

Postupně tak společnost zahájila zprostředkova-

telskou a poradenskou činnost v oblasti země-

dělské a průmyslové výroby, v oblasti meziná-

rodní výrobní kooperace a v oblasti zahraničního 

obchodu. Po dlouholeté přípravě je dnes společ-

nost připravena investovat do nákupu, provozu 

a dodávek  SMART TECHNOLOGIÍ v první etapě 

MIKRO a MINI a rozvinout s tím spojené vybrané 

dílčí obchodní programy.

Vše se opírá o více jak 25 leté zkušenosti s výrob-

ní, organizační, řídící a obchodní činností nejen 

na území české republiky, ale v podmínkách 

EU a s významnou specializací  na území států 

sdružených v  Evropsko-Asijské Unii a především 

pak v Rusku.

Ve prospěch investora
se zaměřujeme hlavně na:

Společnost chce spolu s investory využít své při-
pravenosti a situace kdy 12.4.2018 list Wall Street 
Journal přinesl tvrdá čísla o rychlém obnovování 
ekonomické spolupráce Západu s Ruskem. Obchod 
USA s Ruskem se za rok zvedl o 12,5%, v případě EU 
pak za poslední dva roky o 18% (V roce 2017 Francie 
+ 26,5%, Německo +19,5%, Itálie +17,3%). Německo 
přímo investovalo v Rusku v roce 2016 247 mil. USD 
a v roce 2017 už 1,08 mld. USD.

Investice zaměřujeme hlavně na: 

•  na podporu výkupu a realizace produktů na mezi-

národních trzích vyprodukovaných s pomocí SMART 

technologií a MINI investičních celků dodaných JSCO 

a provozovaných ve vlastní režii, nebo po dobu určitou 

s následným prodejem ve spolupráci s lokálním part-

nerem – zemědělským producentem proti postupným 

dodávkám dohodnutých komodit s tím, že producent si 

do dvou let technologii plně odkoupí.

•  na zajištění dílčích služeb souvisejících s realizací schvá-

lených investic ve vybraných lokalitách a to například 

vyjednání podmínek s lokálními partnery, místně přísluš-

nými administrativními orgány,  zpracování studií prove-

ditelnosti, business plánů, před projektové a projektové 

dokumentace a poskytování inženýringové služby v prů-

běhu realizace investičního projektu a na získání všech 

dostupných lokálních podpor, subvencí a dotací   

•  na zprostředkovatelskou činnost na podporu 
výkupu a realizace produktů na mezinárodních 
trzích vyprodukovaných s pomocí především 
Českých technologií a investičních celků doda-
ných smluvními partnery.

•  na zajištění dílčích služeb souvisejících s realizací 

dodávek a investic smluvních partnerů ve vybraných 

lokalitách a to například vyjednání podmínek s lokál-

ními partnery, místně příslušnými administrativními 

orgány,  zpracování studií proveditelnosti, business 

plánů, před projektové dokumentace a poskytování 

inženýringové služby v průběhu realizace investiční-

ho projektu a na získání všech dostupných lokálních 

podpor, subvencí a dotací

•  na zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, 

právní a obchodní supervize  v oblasti zemědělské 

prvovýroby a zpracování zemědělských komodit 

u dodavatelů surovin a materiálů

•  na přípravu komplexní organizace budoucí investi-

ce do vybraných zemědělských podniků ve třetích 

zemích, především pak v Ruské Federaci 100% zajiště-

ných vlastnictvím zemědělské půdy

•  na zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, 

právní a obchodní supervize  v oblasti strojírenské 

výroby

•  na přípravu komplexní organizaci investice do vybra-

ných strojírenských kapacit zaměřených na přesné 

obrábění, výrobu lisovacích nástrojů a licích forem 


