LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Z jednání èeských pìstitelù cukrovky
18. ØÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVAZU PÌSTITELÙ CUKROVKY ÈECH

Jednání 18. øádné Valné hromady Svazu pìstitelù cukrovky
Èech se konalo 20. bøezna 2008. Probíhalo ji tradiènì v Beznì
v okrese Mladá Boleslav. SPC Èech má v souèasnosti 305 èlenù,
pìstitelù dodávajících surovinu cukrovarùm v Dobrovici a Èeském
Meziøíèí, patøících spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD. Èást
produkce vyuívá také Agroetanol TTD k výrobì lihu.
Hlavní referáty o souèasném stavu odvìtví cukrovka-cukr
pøednesli pøedseda pøedstavenstva, ing. Zdenìk Joudal, a øeditel
výkonné sloky svazu, ing. Jiøí Krouský.
Úspìchem èeských zástupcù bylo zohlednìní kvóty odevzdané Eastern Sugar pøi preventivním staení na jaøe 2007 (ÈR
tak byla postiena 7,29 % místo plného staení 13,5 %).
Kriticky se pìstitelé staví k rozdìlování oddìlené platby za
cukr. ÈR je jediným státem, který nepøiznává øepaøùm plnou
výi platby. Za tøi roky jim tak nevyplatil 24,6 mil. eur.
Cukrovarnické spoleènosti v ÈR nakoupily celou nabízenou dodateènou kvótu cukru (20 070 t). Pìstitelé spoleènosti
TTD mají v rámci vnitøní restrukturalizace k dispozici kvótu cukrovky pro výrobu cukru v roce 2008 bezplatnì.

Novì zvolené orgány Svazu pìstitelù cukrovky Èech
volební období 2008/09 a 2009/10
Pøedstavenstvo:
1. volební obvod (Mladá Boleslav, Jièín):
- Ing. Jan Barto, øeditel ZS Bukovno s. r. o.,
- Ing. Josef Heømanský, CSc., SHR Semèice,
- Ing. Lubo Horník, øeditel ZD Podchlumí D. Voda,
- Ing. Václav Kapárek, pøedseda ZD Krásná Ves.
2. volební obvod (H. Králové, Náchod, Nymburk, Rychnov n. Kn., Trutnov, Semily):
- Ing. Rudolf Èerný, jednatel s. r. o. Statek Dlouhé Dvory,
- Ing. Vladimír Fröhlich, jednatel Uniagro s. r. o. Zaloòov,
- Ing. Monika Nebeská, øeditelka ZD Vestary.
3. volební obvod (Kolín, Nymburk):
- Ing. Robert Hofman, jednatel Poline s. r. o.,
- Ing. Jiøí Sobota, øeditel ZS Sloveè a. s.
4. volební obvod (Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí n. O., Havl. Brod, K. Hora):
- Ing. Václav Drahota, agronom Drustva Agricola Bylany,
- Ing. Josef Mlateèek, pøedseda pøedstavenstva Agrospol Hostovice.
5. volební obvod (Litomìøice, Mìlník, È. Lípa, Louny, Praha, Liberec, Kladno):
- Ing. Zbynìk Blaek, agronom, SHR Václav Robek,
- Miroslav Novák, øeditel ASTUR Strakov a. s.,
- Ing. Otakar aek, øeditel ZD Klapý.
Místopøedsedové:
Ing. Vladimír Fröhlich, Ing. Josef Mlateèek, Ing. Otakar aek.
Dozorèí rada:
- pøedseda: Ing. Vlastimil Franc, agronom ZEM a. s.,
- èlenové: Ing. Milan Bláha, ekonom Farmáø s. r. o. Dobruka,
Ing. Václav Cincibus, øeditel ZD Chý,
Ing. Jaroslav Koøínek, ekonom Agro a. s. Chomutice,
Ing. Petr Svoboda, ekonom Agrospol Hostovice a. s.

110

Ve vztahu ke spoleènosti Cukrovary TTD oceòuje SPC, e
je moné jednat vìcnì, pøi respektování oboustranné výhodnosti. Byla ustavena technická komise pøi Øepaøské komisi
TTD, která bude øeit aktuální problémy s nákupem øepy (stanovení výe sráek, dopady ztrát pøi skladování na pìstitele,
pøehodnocení systému harmonogramu nákupu, problém øepných øízkù, melasy a výpalkù). Svaz pìstitelù a ØK TTD chtìjí
organizovat na podzim 2008 polní dny (vìnované sklizni, uloení, nakládce s pøeklepáváním a transportu cukrovky) v rajonu
cukrovarù Dobrovice i Èeské Meziøíèí.
Kladnì je tøeba hodnotit roli státních orgánù (MZe, SZIF)
pøi jednáních budoucnosti oboru, významná je i úloha Agrární
komory ÈR, která aktivnì obhajovala zájmy èeských øepaøù.
Reforma od 1. 7. 2006 do øíjna 2007, zaloená na rozhodnutí cukrovarù vzdát se kvóty za úhradu, nebyla z hlediska EU
pøíli úspìná. Postieny byly nové èlenské zemì  ÈR, Slovensko a Maïarsko (odchodem spoleènosti Eastern Sugar), také
Lotysko a Slovinsko, ze starých èlenských státù pak Irsko, Itálie, Portugalsko a panìlsko. Velcí producenti  Francie, Nìmecko a Polsko navýily svou kvótu nákupem dodateèné kvóty
a nic nekrátily. To SPC tvrdì kritizoval. Èeská republika pøila
odchodem Eastern Sugar o 22,5 % kvóty. Postieno bylo na sto
pìstitelù, kteøí mohli èerpat restrukturalizaèní náhrady. Pro pìstitele v Èechách je výhodou i monost pìstování lihové øepy.
Reforma od øíjna 2007 do souèasnosti, tzv. reforma reformy, je zaloena na iniciativì pìstitelù odevzdat kvótu za úhradu. Dopadla na vechny zemì, vèetnì cukerních velmocí. Zatím se daøí plnit cíl  z kvóty 18,45 mil. t cukru bylo odevzdáno
témìø 5 mil. t. Do výe min. 6 mil. t bude kvóta krácena v roce
2010 tzv. finálním krácením (v prùmìru 7,8 % souèasné kvóty).
Kvóta ÈR by se tak sníila z dosavadních 372,4 tis. t na 343,7 tis. t,
co je 75,5 % úrovnì pøed reformou (454,8 tis. t cukru).
SPC vyzval pìstitele, kteøí chtìli ukonèit pìstování cukrovky,
aby v zájmu zachování kvóty vyuili nabídku spoleènosti TTD,
která mìla zájem ji odkoupit. SZIF obdrel 20 ádostí, ty odmítl
z dùvodu platnosti dlouhodobých smluv. Spoleènost TTD
z 30 návrhù na prodej kvóty èást pøijala (70 tis. t øepy). V rámci
reformy reformy tak ÈR do souèasné doby svou kvótu udrela.
Valná hromada SPC Èech zvolila na pøítí dva roky nové
pøedstavenstvo, z nìj pak tøi místopøedsedy, a novou dozorèí radu.
Schválila hospodaøení svazu a stanovila úkoly pro dalí období.
Závazným pro èinnost SPC Èech zùstává nadále Prohláení a program SPC ÈR po schválení reformy cukerního poøádku
v EU, který byl schválen v prosinci 2006. Vedení SPC má, mj.,
spoleènì s ÈMCS a MZe formulovat postoje k cukerní politice EU,
resp. k návrhùm zájmových skupin CEFS a CIBE. Také v roce
2008 má SPC ve spolupráci s AK ÈR poadovat výplatu oddìlené
platby na cukrovku v plné výi, usilovat o výplatu TOP-UP
u cukrovky k výrobì cukru i bioetanolu, obdobnì jako v roce 2007,
a usilovat o vyuívání platby na energetické plodiny pro øepu
urèenou k výrobì palivového lihu.
Blahoslav Marek
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