ZPRÁVY a INFORMACE

Diverzifikaèní podpora pìstitelùm
Vláda ÈR schválila 16. 4. 2008 Naøízení
149/2008 Sb., o stanovení nìkterých podmínek poskytování diverzifikaèní podpory pìstitelùm cukrové øepy. Celkovou
èástku diverzifikaèní podpory pro rok
2007/08 stanovila Èeské republice Komise EU Rozhodnutím 278/2007 ve výi
11 220 770, 83 eur. Podpora je urèena pìstitelùm cukrovky, kteøí byli dodavateli
spoleènosti Eastern Sugar ÈR. Sazba diverzifikaèní podpory pro Èeskou republiku v hospodáøském roce 2007/08 èiní
17,246 EURO/t cukrovky.
Diverzifikaèní podpora je urèena ke spolufinancování nákupu moderních a ekologicky etrných zemìdìlských strojù,
které pomohou zemìdìlcùm pøi pøechodu od jednoho druhu zemìdìlské èinnosti
k druhému. Z prostøedkù poskytnutých
v rámci diverzifikaèní podpory bude moné hradit jen 40 % poøizovací ceny novì
zakoupeného zemìdìlského stroje nebo
souètu více novì zakoupených zemìdìlských strojù, avak obdrená èástka nesmí pøevýit maximální èástku vypoètenou
podle naøízení vlády tak, aby nedolo
k nespravedlivému rozdìlení dostupných
finanèních prostøedkù.
Vechny stroje, na které se ádá o poskytnutí diverzifikaèní podpory, budou
osobnì zkontrolovány pracovníky SZIF.
Na základì výsledku kontroly vydá SZIF
rozhodnutí o poskytnutí diverzifikaèní
podpory nebo usnesení o zastavení øízení. Výplata bude probíhat v bøeznu, pøípadnì záøí 2009.

Lihovar v Trmicích
Lihovaru PLP v Trmicích nebylo prodloueno povolení na zkuební výrobu kvùli
zápachu, proto musel koncem kvìtna
ukonèit provoz. Zápach neodstranila ani
instalace dezodorizaèních jednotek. Po
zprovoznìní nových speciálních filtrù, které mìly problém vyøeit, plánoval lihovar
obnovu zkuebního provozu.

Vznikl ÚZEI
Ministerstvo zemìdìlství rozhodlo o slouèení Ústavu zemìdìlských a potravináøských informací s Výzkumným ústavem
zemìdìlské ekonomiky do nové organizace s názvem Ústav zemìdìlské ekonomiky a informací (ÚZEI). ÚZEI zahájil svou
èinnost 1. 7. 2008.
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Restrukturalizace cukrovarnického prùmyslu v ÈR
Z bývalého cukrovaru v Hrochovì Týnci zbývají u jen ruiny (foto J. Pulkrábka
zachycuje stav na jaøe). V areálu pracuje tìká technika a závod má definitivnì
zmizet do konce roku. Protoe spoleènost Eastern Sugar ÈR poadovala za uzavøení cukrovaru a za vrácení kvóty nejvyí monou náhradu, musela dodret
stanovené podmínky, které v takovém pøípadì poadují úplnou demolici. S odvoláním spoleènost neuspìla. Zkrachoval proto i projekt firmy Onivon, která plánovala v Hrochovì Týnci vyrábìt bioplyn  chtìla ovem, aby se èást infrastruktury
(eleznièní vleèka, kanalizace, elektrická sí) zachovala, podnikat na zelené louce
nechtìla. Podobnì jako v Hrochovì Týnci skonèil i cukrovar v Nìmèicích nad
Hanou a v Kojetínì, které také vlastnila Eastern Sugar ÈR, a. s.
Státní zemìdìlský intervenèní fond vyplatil do konce èervna 2008 první èást restrukturalizaèní podpory za vrácení kvóty na výrobu cukru pro hospodáøský rok
2007/08, tj. 40 % podpory, spoleènosti Eastern Sugar ÈR, øepaøùm a smluvním
poskytovatelùm strojù, podle naøízení Rady è. 320/2006, kterým se zavedl doèasný reim restrukturalizace cukrovarnického prùmyslu. Doèasný reim je naplánován na ètyøi roky (2006/07 a 2009/10). Evropská komise pro tento úèel zøídila
doèasný restrukturalizaèní fond.
V roce 2006 se Eastern Sugar ÈR vzdal celé své kvóty 102 473 t cukru a poádal
o poskytnutí restrukturalizaèní podpory. Po naplnìní podmínek o plné demontái zaøízení na výrobu cukru SZIF pøiznal restrukturalizaèní podporu pro rok 2007/08
ve výi 730 EURO/t cukru, tj. celkem 74 805 139 eur. Z toho 70,7 % spoleènosti
Eastern Sugar ÈR, a. s., 27,5 % smluvním pìstitelùm cukrovky a 1,8 % smluvním
poskytovatelùm strojù. První splátka v tomto pomìru, ve výi 40 %, byla vyplacena v korunách bìhem èervna letoního roku (tj. ca 530,9 mil. Kè spoleènosti
Eastern Sugar ÈR, 206,5 mil. Kè 143 pìstitelùm cukrovky a 13,3 mil. Kè 12 smluvním poskytovatelùm strojù  celkem tedy ca 750,7 mil. Kè), zbývajících 60 % bude
vyplaceno v únoru 2009.
Kromì první èásti restrukturalizaèní podpory vyplatil SZIF v èervnu 2008 jednorázovì také zpìtnou restrukturalizaèní podporu, která byla urèena cukrovarnické
spoleènosti Eastern Sugar ÈR a smluvním pìstitelùm cukrové øepy za hospodáøský rok 2007/08. Výi podpory stanovila rozhodnutím è. 2008/445/ES Evropská
Komise pro Èeskou republiku ve výi 13 577 645 eur. Zpìtná restrukturalizaèní
podpora byla v plné výi vyplacena pøíjemcùm v èervnu 2008 a èinila ca 119,3
mil. Kè pro Eastern Sugar ÈR a 221 mil. Kè pro 143 pìstitelù cukrovky (celkem
tedy 340,3 mil. Kè).
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