LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Existují dùvody pro odmítání podpory aktivních øepaøù,
nebo jde jen o záminku
pro získání bezpracné neodùvodnitelné renty?
ARE THERE REASONS FOR REJECTING THE SUPPORT OF ACTIVE BEET-GROWERS
OR IS IT ONLY A WAY TO EASILY COME TO MONEY?

Cílem tohoto sdìlení je pøedestøít fakta, která nebude moné nijak zpochybnit  je-li pravdivost pøedkládaných informací
objektivnì doloitelná a ovìøitelná. Nemá skandalizovat èi útoèit na subjekty, o kterých se zmiòuje.

Krátké osvìení pamìti úvodem
Autor èlánku povauje za nezbytné pøipomenout nìkteré
skuteènosti, které byly eurokomisaøkou paní Mariann Fischer-Boelovou deklarovány od poèátku prací na reformì Spoleèné organizace trhu s cukrem (SOTC) v rámci EU  a které se
nìkterým ji nedaøí vybavit.
Koneèná podoba reformy, její cíle a metody provádìní byly
opakovanì a sloitì projednávány v rámci orgánù EU v období
od øíjna 2005 do února 2006. První výmìna názorù jednotlivých
resortních ministrù probìhla 24. a 25. øíjna 2005 v Lucemburku.
Následovalo jednání resortní Rady ministrù (RM) v Bruselu (22. a
24. listopadu 2005), kde bylo dosaeno vìtinové shody na principech reformy SOTC. Tento proces byl zavren na zasedání RM
pro zemìdìlství a rybolov 20. února 2006 (za Èeskou republiku
byl pøítomen státní tajemník ministerstva zemìdìlství ing. Miroslav Toman) schválením reformních naøízení RM è. 318, 319
a 320/2006.
V tiskovém prohláení ze zasedání RM pro zemìdìlství a rybolov z øíjna 2005 (ref. è. 13130/05 Presse 258) je na stranì 13
citace komisaøky M. F. Boelové, kdy obhajuje 60% kompenzaci
ztrát pøíjmù pìstitelù cukrovky. Argumentuje tím, e stejná výe
kompenzace byla i v pøedchozích reformách SOT v letech 2003
a 2004. Tento údaj byl na jednání RM pro zemìdìlství a rybolov
z listopadu 2005 (ref. è. 14178/05 Presse 290) jetì navýen,
pøièem schválená výe kompenzace byla tìsnì nad úrovní 64 %
(viz s. 7).
Z uvedeného lze uèinit jednoduchý závìr  schválená kompenzaèní platba (a u v systému SFP nebo SAPS) mìla dorovnat èást sníené ceny cukrové øepy, kterou pøedpokládala schválená podoba reformy SOTC. Z hlediska objektivnosti je nutné
doplnit, e Komise ES postupnì doupravovala dnes platnou
koneènou podobu reformy  a to i nìkterými nesystémovými
kroky.
Zmínìné skuteènosti, dle naeho názoru, vyluèují úvahy
nìkterých zemìdìlských podnikatelských subjektù, zejména moravských, které vak tato fakta dobøe znají, nebo alespoò by
mìly znát. Tyto zemìdìlské subjekty si na kompenzaèní platbu
èiní nárok, aèkoli cukrovku dále nepìstují.
Je nutné pro objektivitu názoru na danou vìc uvést, e
Èeská republika nahlásila jako referenèní rok pro pøiznání kompenzaèních plateb hospodáøský rok 2005/2006. Tím umonila
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subjektùm uvaujícím o ukonèení pìstování øepy si výplatu kompenzaèních plateb zafixovat. Èeská republika pøitom mìla
monost uplatnit i rok následující, to by ale situaci zásadnì stejnì neøeilo. Nicménì díky enormnímu úsilí Komise ES dolo
k postupnému nesystémovému de-couplingu této platby, pøièem existovala urèitá monost pøiøadit Oddìlenou platbu za
cukr (SSP) na skuteènì vyrobený kvótový cukr z cukrové øepy
aktuálnì pìstované v daném roce na naem území.
Výsledkem toho je stav, kdy je sice tato platba vyplácena
na bázi referenèních údajù hospodáøského roku 2005/2006, avak
i tìm pìstitelùm, kteøí ji aktivní pìstování opustili a tuto platbu
berou jako jakousi rentu.
Na tomto místì je nutné uvést, e tìm øepaøùm, kteøí byli
v dùsledku reformy nuceni ukonèit pìstování cukrovky, byly
vyplaceny znaèné finanèní prostøedky z Restrukturalizaèního fondu EU  výe tìchto plateb pro neaktivního pìstitele je:
- podíl na restrukturalizaèní podpoøe (dle èlánku 3
odst. 5. písm. a) naøízení ES è. 320/2006) . . . . 68 tis. Kè/ha,
- podíl na diversifikaèní podpoøe (dle èlánku 6
odst. 2. naøízení ES è. 320/2006) . . . . . . . . . . 24 tis. Kè/ha,
- celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 tis. Kè/ha.
K tìmto prostøedkùm budou a do roku 2010 dostávat vichni pìstitelé, kteøí mìli v referenèním období uzavøeny smlouvy
na dodávky cukrovky, jetì èástku Oddìlené platby za cukr dle
ustanovení èl. 143ba naøízení ES è. 1782/2003. Tolik pro základní pøipomenutí nìkterých faktù.

Úsilí o zachování udritelného rozmìru pìstování cukrové
øepy v Èeské republice
Proces zachování udritelného rozmìru pìstování cukrové
øepy v Èeské republice ovlivòují:
- nesystémovost a nedotaení nìkterých opatøení Komise ES
v rámci reformy SOTC, zejména s ohledem na systém vyplácení pøímých podpor v rámci NÈS (SAPS),
- posilující kurz èeské koruny vùèi euru,
- klesající cena cukrové øepy  jednak v dùsledku reformy
a jednak vlivem posílení kurzu èeské koruny,
- nemonost aktuální kompenzace poklesu cen ze strany cukrovarù v dùsledku stále vysokých odvodù finanèních prostøedkù do Restrukturalizaèního fondu.
Za situace, kdy na nae øepaøství pùsobí výe uvedené faktory
a kdy se prohlubuje krize právì v jejich dùsledku, inicioval Èeskomoravský cukrovarnický spolek (ÈMCS) jednání s Ministerstvem zemìdìlství ÈR. Na jednání bylo poukázáno na tento
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stupòující se problém a zástupci MZe byli vyzváni k neodkladnému
øeení krize. Pøedstavitelé ÈMCS jednali o øeení situace postupnì
s øeditelkou odboru komodit ing. Evou Diviovou, námìstkem
ministra ing. Stanislavem Kozákem a jednání byla zavrena schùzkou s ministrem zemìdìlství Mgr. Petrem Gandalovièem. Pan
ministr jednoznaènì potvrdil politickou vùli zástupcù ministerstva se øeením narùstající krize v cukrovarnictví zabývat a nastalou situaci v rámci legislativních moností EU také øeit. Rovnì
vyjádøil názor, e bude podporovat takové øeení, které bude
smìøovat k udrení souèasného rozmìru pìstování a stimulovat
aktivnì pìstující subjekty.
Tento názor ministr zemìdìlství tlumoèil rovnì na následujícím setkání s vedením Agrární komory ÈR. V rámci snahy
nalézt øeení krizového stavu zorganizovali 19. srpna 2008 zástupci spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s., agronomickou konferenci v Nymburce. Konference s názvem Stabilizace
produkce cukrové øepy v Èeské republice mìla za cíl informovat pìstitele této spoleènosti o aktuálním stavu s dùrazem na
postup naeho nejvìtího výrobce cukru vùèi svým pìstitelùm
v následujících letech. Jednání se na pozvání úèastnili zástupci
nevládních profesních organizací  prezident Agrární komory ÈR
ing. Jan Veleba, pøedseda Zemìdìlského svazu ÈR ing. Miroslav Jírovský, pøedseda Svazu pìstitelù cukrovky Èech ing. Zdenìk Joudal, výkonný øeditel Svazu pìstitelù cukrovky ing. Jiøí
Krouský a výkonný øeditel ÈMCS dr. Josef Pojer. Pozvaného
zástupce MZe ÈR, námìstka ministra ing. Stanislava Kozáka,
na jednání zastupovala øeditelka odboru rostlinných komodit
ing. Eva Diviová.
Z pøednesených diskusních pøíspìvkù bylo patrné, e
v zásadì vichni podporují snahu iniciovanou zástupci ÈMCS
o narovnání kompenzaèních plateb ve prospìch aktivnì pìstujících zemìdìlských subjektù. Zástupce Svazu pìstitelù cukrovky Èech, ing. Joudal, pozitivnì hodnotil deklarovaný pøístup
akciové spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD a vyzval k podobné deklaraci budoucího pøístupu i zástupce moravské èásti
výrobcù cukru v Èeské republice.
Ing. Stanislav Tobola, generální øeditel nejvìtího výrobce
cukru v regionu Moravy  akciové spoleènosti Moravskoslezské cukrovary, na tuto výzvu reagoval a spoleènost v nejbliích
dnech zveøejní pøísluné prohláení.

Opravdu je tøeba se bát zvýhodnìní aktivních pìstitelù?
Problematika byla dále projednávána v rámci jednání Komoditní rady Agrární komory ÈR (24. a 31. èervence 2008).
S ohledem na narùstající odpor zástupcù Svazu pìstitelù cukrovky Moravy a Slezska, kteøí nebyli a dosud nejsou ochotni
akceptovat takové øeení, které by, by alespoò èásteènì, zvýhodnilo aktivnì pìstující zemìdìlce oproti referenèním rentiérùm. Naproti tomu lze ocenit pøístup a podporu tomuto øeení
ze strany vedení SPC Èech, které na jednáních nevládních profesních organizací prezentoval pøedseda ing. Joudal.
Lze chápat obavy nìkterých pìstitelù. Poté, co navrené
zvýhodnìní aktivních pìstitelù podpoøí, mohou být nuceni ukonèit pìstování z dùvodù uzavøení cukrovarnického podniku, kterému dosud øepu dodávali. Tento argument by jistì bylo nutné
objektivnì uznat, kdyby zároveò s jeho uplatòováním byla viditelná i snaha o øeení takové situace. Tedy  kdyby se tito pìstitelé domáhali v návaznosti na takovýto moný budoucí vývoj
tøeba u MZe ÈR pojistky, která by je pøed takto vynuceným
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koncem pìstování cukrovky ochránila. Monost uplatnit øeení
diferenciace výplat kompenzaèních plateb ve prospìch aktivních subjektù v návaznosti na existenci dlouhodobých smluv
a do pøedpokládaného konce termínu jejich výplat je nasnadì.
Proto pøekvapí, e o to ani jediný subjekt (argumentující svým
vynuceným koncem a zaøazením se tak do kategorie neaktivních pìstitelù) dosud Ministerstvo zemìdìlství nepoádal. O této
monosti nebo o jiném øeení se dosud ani na ádné úrovni
nejednalo.

Závìrem
Subjekty samostatnì hospodaøící (a rovnì i tak uvaující),
ale nejen oni, si udìlají svùj závìr sami. Nicménì pro ty ostatní
bude korektní jej nyní alespoò naznaèit.
Jde nìkterým zemìdìlským subjektùm na Moravì skuteènì o zachování udritelného rozmìru pìstování cukrovky v ÈR
s tím, e podpoøí maximální moné rozliení výe výplat kompenzaèních plateb aktivním (tedy i sobì samým) pìstitelùm?
Nebo budou za kadou cenu setrvávat na pozici, její základním argumentem je tvrzení, e kdyby toto øeení podpoøili, podøeou si vìtev na které sedí?
S ohledem na to, co ji bylo k vìci øeèeno, je korektní konstatovat, e lze chápat motiv chování nìkterých pìstitelských
subjektù pøíjemcù kompenzaèní platby  rentiérù, kdy
v dùsledku snahy podpoøit aktivní pìstitele má najednou dojít
ke sníení nebo dokonce ke zruení takto vyplácené renty.
Dovolím si vak tvrdit (pøièem pøiznávám, e jsem nezjioval
stanovisko kadého øepaøe), e drtivá vìtina aktivních pìstitelù
cukrovky podporuje takové øeení, které nebude jednostrannì
zvýhodòovat pøíjemce plateb  rentiéry, tj. ty subjekty, které
u cukrovou øepu pìstovat pøestaly, nebo ji u dále pìstovat
nechtìjí.
Stanovisko ÈMCS k øeení výe popsaného problému je jednoznaèné. Vechny cukrovarnické spoleènosti, èlenové ÈMCS,
jednomyslnì podporují rozliení výe vyplácených finanèních
prostøedkù ve prospìch aktivních pìstitelù. Nechápou postoj
vedení SPC Moravy a Slezska, které se staví za demotivující
vyplácení tìchto prostøedkù, tedy vyplácení kompenzaèních
plateb bez ohledu na to, zda pøíjemce platby je aktivnì pìstujícím subjektem, èi nikoli.
Vedení Èeskomoravského cukrovarnického spolku varuje
pøed unáhleným rozhodováním zemìdìlcù opustit v Èeské republice tradiènì rentabilní odvìtví, jakým pìstování cukrovky
v minulosti bylo a jak vìøí, v budoucnu opìt bude. Takovéto
kroky povauje za koneèné a nevratné. Dùvodem je fakt, e
pìstitel mùe cukrovou øepu znovu zaèlenit do svého osevního
plánu, avak dojde-li v dùsledku nedostatku cukrovky k uzavøení
cukrovarnického podniku, pùjde o krok nevratný.

Josef Pojer, ÈMCS
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