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Jeden z největších mýtů je, že Česká 
republika je nesoběstačná ve výrobě 
cukru. Pravdou je, že dlouhodobě 
patříme mezi tradiční výrobce cukru 
a zůstaneme i nadále proexportní 
zemí. Ve výrobní sezóně 2021/22 bylo 
Česko pátým největším 
výrobcem cukru v Evropě.

Soběstačnost ČR v produkci cukru

MÝTUS Č. 1: 
Česká republika nemá dostatek cukru

MÝTY A FAKTA

ČESKO A BÍLÉ ZLATO
V nové rubrice „Mýty a fakta“ budeme ověřovat fakta a vyvracet dezinformace o dění v tuzemském 
zemědělství. Zaměříme se na mýty, které nejčastěji kolují o našem zemědělství a potravinářství. 
Objasníme, jak to opravdu je a třeba tím i někomu pomůžeme změnit pohled na farmáře. Začínáme 
cukrovou řepou, jakožto základní surovinou pro výrobu cukru…

Cukr krystal v obchodech za poslední měsíce prudce zdražil. Ceny, za který ho dodávají výrobci, 
se podle statistik sice mezi loňským zářím a prosincem zvedly o 6,7 Kč za kilogram, ale ceny 
v obchodech vzrostly více než dvojnásobně, a to o 14 Kč. Ještě v září stál cukr 18,21 Kč a v prosinci 
už 32,23. Důvodem je, že se do prodeje dostal cukr z nové sklizně, u kterého se projevily zvýšené 
náklady výrobců za dražší energie a hnojiva, ale také nepřiměřené obchodní přirážky obchodníků. 
Úroveň měsíčních spotřebitelských cen v závěru roku 2022 překonala veškeré historické hodnoty od 
doby sledování, třicetikorunová hranice ještě nikdy nebyla prolomena, dosavadní měsíční rekord byl 
zaznamenán v září 2004 s cenou 26,10 Kč za kilogram.

Tento mýtus je velmi rozšířený na sociálních 
sítích a často se spojuje s předchozím mýtem. Vychází 

z toho, že u nás dnes funguje jen 7 cukrovarů. Ano, je jich 
pouze 7, ale produkují stejné množství cukru jako 

53 cukrovarů v roce 1989. Výroba v roce 2021/22 
překonala hranici 620 tisíc tun, jde o druhou nejvyšší 

hodnotu za posledních 30 let.

MÝTUS Č. 3: 
Výrobci navyšují cenu cukru, aby byli ziskovější

MÝTUS Č. 2: 
Zlikvidovali jsme si cukrovary a výrobu
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