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Restrukturalizaèní proces
vstupuje do závìreèné fáze
THE PROCESS OF RESTRUCTURALIZATION ENTERS THE FINAL PHASE

Josef Pojer  Èeskomoravský cukrovarnický spolek

Restrukturalizaèní proces, restrukturalizaèní èástky, restrukturalizaèní podpora jsou pravdìpodobnì nejèastìji pouívanými termíny v nesèetných odborných diskuzích v rámci iroké
názorové platformy profesnì více èi ménì podstaty vìci znalých osob.
Není tedy ádným velkým pøekvapením konstatování, e
zástupci obce cukrovarníkù a snad i pìstitelù cukrové øepy sledují s narùstající netrpìlivostí aktuální dìní v terminálním stádiu kontinuálnì a úèelovì pozmìòované podoby reformy spoleèné organizace trhù s cukrem v EU (SOTC). Jsem toho názoru,
e se dnes ve vertikále profesnì zainteresovaných osob v EU,
poèínaje pìstitelem cukrové øepy, pøes jejího zpracovatele, státní správy jednotlivých èlenských státù, a po èleny evropské
vlády v EK, najde ji jen málo tìch, kteøí si vzpomenou na
pùvodnì projektované a zpoèátku i oficiálnì deklarované cíle
reformy SOTC. Cíle, kterých mìlo být dosaeno skuteènou pøemìnou cukrovarnického sektoru, a to na základì pøirozené selekce mezi ekonomicky efektivnì fungujícími cukrovarnickými
spoleènostmi a spoleènostmi, které pøeívaly jen díky systému
zajitìných prodejních cen cukru na trhu EU a vývozním náhradám, kterými nastavený systém dotoval rozdíl mezi vnitøní
cenou cukru na trhu EU a cenami dosahovanými v rámci obchodu s tøetími zemìmi. Tato pøemìna se rovnì mìla dotknout
i neefektivní produkce cukrové øepy.
Jak je dnes ji obecnì známo, podoba terminálního stádia
reformy SOTC ji tyto principy zcela pominula. Pøevládajícím
motivem bylo pouze a jenom dosaení projektovaných reformních cílù tj. sníení mnoství kvótového cukru vyrábìného
a uvádìného na trh EU, dále sníení pùvodní garantované
intervenèní tj. 631,9 EUR/t z pøedreformního období, pozdìji
systémovì nastavené umìlé referenèní ceny cukru, která byla
projektovì nastavena od hospodáøského roku 2006/07 ve výi
pøedreformní zajitìné ceny EUR 631,9 na plánovanì sníenou
cenu 404,4 EUR/t od hospodáøského roku 2009/10 a v neposlední
øadì i s tím spojené sníení minimální ceny cukrové øepy na cílovou cenu v roce 2010, tj. 26,29 EUR/t pro výrobu kvótového cukru. Rovnì nelze pøehlédnout enormní úsilí Komise a úøedníkù
GØ pro zemìdìlství spoèívající v narùstajícím tlaku na cukrovarnický sektor, který vyústil k posledním úpravám legislativy EU
cíleným ke sníení mnoství vyrábìného cukru, bez ohledu na
skuteènost, zda jde o výrobu konkurenceschopnou èi nikoli.
Objektivnì vak je nutné konstatovat, e cukrovarnický
prùmysl v Èeské republice pøeil reformní tsunami bez dalích
nárazù na ji døíve prakticky zcela restrukturalizovaný prùmysl,
kromì veøejností velmi diskutovaného uzavøení cukrovarù spoleènosti Eastern Sugar ÈR. Úbytek mnoství byl, jak je obecnì
známo, èásteènì kompenzován i nákupem 20 070 t dodateèné
kvóty. Pokud jde o situaci v pìstitelské sféøe, lze aktuální stav
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povaovat za relativnì stabilizovaný, pøièem není vylouèeno,
e s ohledem na situaci na trhu s komoditami dojde i ke zvýení zájmu o tuto komoditu v dalích letech. V této souvislosti je
objektivnì nutné se zmínit i o podmínkách, které by mìly být
nastaveny tak, aby i v rámci principu oddìlování plateb od produkce (de-coupling) spoleèné zemìdìlské politiky EU dolo
k odliení podmínek výplaty èástek pøímých plateb drtivé vìtinì aktivních pìstitelù cukrové øepy od zbývající èásti subjektù ji
cukrovou øepu aktivnì nepìstujících. Rovnì není moné si nevimnout faktu, e tato skupina pìstitelù cukrové øepy, podporovaná výrobci cukru v ÈR, vyjádøila svùj názor na nutnost vyplacení 100% výe stropu kompenzaèní platby alokovanou pro Èeskou
republiku pìstitelùm, kteøí mají na hospodáøský rok 2008/09 uzavøeny smlouvy o dodávce cukrové øepy. Tento názor, který podpoøili aktivní pìstitelé disponující více ne 94,3% podílem na
mnoství dodané cukrové øepy pro výrobu cukru v hospodáøském roce 2008/09, bude v nejblií dobì v písemné podobì
pøedán ministrovi zemìdìlství.
Pøes relativnì dobøe vyznívající proces restrukturalizace
cukrovarnického prùmyslu v Èeské republice vak nelze toto
odvìtví zcela eliminovat od celosvìtovì probíhající krize finanèního sektoru. Dùsledky, které zaèínají ovlivòovat prùmysl, se
projevují zejména ve sféøe dostupnosti a zhorování podmínek
získávání úvìrových prostøedkù, a to jak výrobcùm cukru, tak
i dodavatelùm cukrové øepy. I kdy je nutné objektivnì pøipustit, e v EU jsou odvìtví prùmyslu, které jsou zasaeny mnohem
více, je více ne ádoucí vìnovat ze strany centrálního vedení
cukrovarnické politiky v EU pozornost a realizovat potøebné
kroky k eliminaci dùsledkù. Za jeden z takovýchto krokù lze
spatøovat i fakt, e EK pøijala nedávno naøízení umoòující èlenským státùm pøedsunout výplatu druhé èásti èástky restrukturalizaèní podpory, které mìla být pùvodnì vyplacena v únoru
2010, ji na èerven 2009.
S ohledem na obzvlátì tíivou situaci, které je aktuálnì
cukrovarnický prùmysl vystaven, poádal prezident CEFS (Comité Européen des Fabricants de Sucre  Evropské sdruení
výrobcù cukru) EK, aby uèinila nezbytná opatøení za úèelem
umonìní okamitého vyplacení restrukturalizaèní podpory pro
cukerní kvóty vrácené pro hospodáøský rok 2008/09. Argumentace byla zaloena na skuteènosti, e cukrovarnický prùmysl se
nachází ve velmi tíivé hospodáøské situaci, která se v dùsledku probíhající finanèní krize nadále zhoruje. Znaèné ekonomické náklady jsou zpùsobeny skuteèností, e prakticky celá roèní
výroba cukru v jednotlivých èlenských státech EU musí být uloena ve skladech ihned po ukonèení kampanì, a rovnì i tím,
e výrobci cukru mají povinnost uhradit èlenským státùm dalí
splátku doèasné restrukturalizaèní èástky a výrobní dávky za
hospodáøský rok 2008/09 v únoru 2009.
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Dalím z moných podpùrných krokù je i zruení výrobní
dávky dle bodu 2. èl. 51 naøízení ES è. 1234/2007, která je stanovena ve výi 12 EUR za kadou tunu pøidìlené kvóty cukru.
CEFS ve spolupráci s CIBE poádal generálního øeditele GØ pro
zemìdìlství pana Demartyho o její zruení. Jako významnou lze
oznaèit i skuteènost, e v rámci této iniciativy CEFS a CIBE byl na
zaèátku prosince 2008 pøedán Daòovému soudu ve Freiburku
písemný poadavek na její zruení. Rozhodnutí ve vìci zatím nepadlo, nebo je oèekáváno pøijetí tohoto návrhu jako faktického

podkladu pro vydání doporuèujícího rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) bez ústního projednávání. Rakouský pøípad byl
rovnì postoupen ESD a pøedpokládá se, e oba pøípady budou
slouèeny do jednoho pøípadu pro vlastní jednání pøed ESD.
Pro realizaci výe naznaèených krokù, ale i dalích opatøení, a to zejména v oblasti obchodní politiky EU, je nutné pokraèovat v aktivním pøístupu a dále jednat s EK s cílem dosaení
maximálnì pøíhodných podmínek pro cukrovarnický prùmysl
v EU pro poreformní období, tj. léta 20102015.

Souèasné trendy ve sklizni cukrovky
CURRENT TRENDS IN SUFAR BEET HARVESTING

Souèasný trend skliznì cukrové øepy je charakterizován ústupem od taených vyorávaèù, odvozu chrástu i dìlené skliznì
ve prospìch pøímé skliznì výkonnými moderními sklízeèi
s velkým zásobníkem bulev. Do komplexního zajitìní skliznì
je tøeba dále zahrnout ukládku vyorané cukrovky a její následné pøeèitìní a naloení na odvozní prostøedky.
Poadavky na techniku zabezpeèující tyto úkoly vychází
z reálných potøeb na co nejlepí ekonomiku, vysokou výkonnost podloenou kvalitou, pracovní prostøedí osádky a etrnost
k pùdì a ivotnímu prostøedí. Pøední evroptí výrobci, mezi nì
patøí firmy Holmer a Ropa, tyto poadavky splòují ji v nynìjích
podmínkách. Dosahují toho úrovní technického provedení
s monostmi seøízení stroje dle reálných podmínek, vyuitím nízkého tlaku na pùdu díky irokým flotaèním pneumatikám
s moností ploného rozloení stop kol (krabí chod), stejnomìrným rozvrstvením chrástu po celé ploe pozemku a optimalizací

výkonu motoru  tím je také zajitìna úspora pohonných hmot
a splnìní emisních norem EU. Tyto sklizòové stroje mají vysoký
stupeò automatizace vèetnì poèítaèové techniky i navigace, vysoký komfort obsluhy, velký rovnomìrný èasový výkon, monost transportu a vrení cukrovky na skládky, èitìní a nakládku ze skládek apod. Maximem,které je moné v souèasné dobì
vyuít, je technologická linka:
1. Sklizeò samochodným sklízeèem  napø. strojem Holmer se zásobníkem 20 t (24 m3) nebo Ropa se zásobníkem 26 t (40 m3).
2. Odvoz øepy od sklízecích strojù vyvaeèem cukrovky.
3. Uloení cukrovky tìmito stroji na polní skládku do poadované figury.
4. Èitìní a nakládka na velkotonání odvozní prostøedky.
Tyto technologie skliznì øepy ji nìkolik let zajiují ve formì
slueb Agrosluby CZ, a. s., Hradec Králové  je koda, e se
tato osvìdèená technologie nepouívá ve vìtí míøe. Pìstitel na zajitìní chodu uvedené
technologické linky zajistí tøi pracovníky obsluhy bez jakýchkoliv mechanizaèních prostøedkù (kromì odvozu do cukrovaru).
V dalích letech pøedpokládáme vývoj
ve zdokonalování této technologie po stránce
technické (dalí automatizace, spolehlivost,
elektronika, navigace, vìtí zábìry  9 a více
øádkù apod.) a technologické (nové poznatky
v agrotechnice smìøující k zajitìní optimálního porostu cukrovky jako základu finálního
výsledku). Také vak i v oblasti lechtìní nových odrùd z hlediska lepí skliditelnosti a výkonnosti v kratí vegetaèní dobì (rozdìlení
skliznì) a v neposlední øadì v lepím vyuití
mechanizaèních prostøedkù maximálním odstranìním neproduktivních èasù, co vytvoøí
podmínky pro sklizeò v optimálním období
podle pùdnìklimatických podmínek.
Vývoj postupuje neuvìøitelnì rychle, tìme se proto na nové poznatky a trendy, ale
nezapomínejme na maximální vyuití stávajících moností.
Bohumil Suchánek, Agrosluby CZ, a. s.
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