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ZPRÁVY a INFORMACE

Z valné hromady
SPC Moravy a Slezska

V Oticích u Opavy, v oblasti své nej
větší členské základny, se 25. května 
2011 sešla již 22. řádná valná hroma
da Svazu pěstitelů cukrovky Moravy 
a Slezska. Mezi hlavní body programu 
patřila aktuální situace na trhu s cukrem 
v EU, vyjednávání s cukrovarnickými 
podniky o podmínkách dodávek řepy 
v loňském a letošním roce, situace ko
lem připravovaných půdoochranných 
opatření na úrovni státu a stav porostů 
cukrové řepy na Moravě.
Situaci na evropském cukerním trhu 
hromada hodnotila jako rozkolísanou 
vlivem rušení zbytečně velkého množ
ství cukrovarů a likvidace ploch cukrové 
řepy přesto, že stále ještě je cukru na 
trhu dostatek pro odběratele s dlouho
dobými kontrakty.
V oblasti vyjednávání s cukrovary o pod
mínkách dodávek cukrové řepy panuje 
ve svazu nespokojenost, za kladný pří
klad je dávána situace v Čechách a je 
poukazováno na větší vstřícnost tamních 
cukrovarů. Odkazováno bylo na některé 
náležitosti mezioborových dohod, kte
ré jsou uzavřeny ve starých členských 
státech, s cílem dosáhnout jich i na 
Moravě, a to za podpory orgánů státní 
správy. Za tím účelem valná hromada 
odsouhlasila návrh textu adresovaného 
ministerstvu zemědělství.
Valná hromada také komentovala dění 
kolem přijímaných půdoochranných 
opatření státními orgány a nadále po
tvrdila již dříve zveřejněné nesouhlasné 
stanovisko, jelikož používání takových 
opatření vytváří další překážku pěsto
vání cukrovky.
Stav porostů cukrové řepy byl v době 
konání valné hromada velmi dobrý. Na 
Moravě a ve Slezsku je oseto cukrovou 
řepou téměř 22 tis. ha, což představuje 
asi 1,150 mil. t řepy a v přepočtu při
bližně 160 tis. t cukru.
Valná hromada také konstatovala pro
dělanou rekonstrukci členské základny 
svazu, po které bylo ukončeno členství 
neplatičům. V současnosti má mo rav
sko slezský svaz pěstitelů cukrové řepy 
73 členů, v přepočtu představujících přes 
půl milionu tun cukrové řepy vypěstova
né na Moravě. I nadále je pozastaveno 
členství moravského svazu v evropském 
sdružení CIBE.

Daniel Froněk

EU: množství cukru nepodléhajícího 
kvótám na vývoz

Nařízením Komise 461/2011 bylo navýše
no množství bílého cukru nepodléhajícího 
kvótám na vývoz pro hospodářský rok 
2010/2011 o 700 tis. t; nařízení je použi
telné od 4. 7. 2011 do konce hosp. roku 
2010/2011.
Nařízením Komise č. 372/2011 bylo ur
čeno pro období od 1. 1. 2012 do konce 
hosp. roku 2011/2012 množství cukru na 
vývoz ve výši 650 tis. t bílého cukru.

EU: dovoz cukru v roce 2010/2011

Nařízením Komise č. 589/2011 bylo navý
šeno množství cukru pro bezcelní dovoz 
v rámci kvóty o 200 tis. t bílého cukru 
s platností od 1. 7. do 30. 9. 2011.

Polsko má zájem požádat o zvýšení 
produkčních kvót cukru

Podle polského ministra zemědělství Mar
ka Sawickiho chce Polsko požádat Komisi 
EU o 15% zvýšení produkční kvóty cuk
ru, buď jednorázově, nebo během tří let, 
uvedlo 25. 5. polnoinfo.sk.

Německo opět překročí výrobní kvótu

Německo očekává v hosp. roce 2011/2012 
výrazný růst produkce cukru a překrocí 
tak opět produkční kvótu stanovenou EU. 
V roce 2010/2011 se v zemi vyprodukova
lo 3,44 mil. t bílého cukru ze 344 tis. ha 
řepy. Podle cukrovarnického svazu WZV 
je letošní výměra cukrovky o 5–8 % větší.

V Maďarsku začali vyšetřovat okol-
nosti privatitzace a cukerní reformy

Privatizaci cukrovarů a dopad snížení 
kvót v důsledku cukerní reformy EU na 
Maďarsko má od srpna 2011 prověřovat 
speciální vyšetřovací výbor maďarského 
parlamentu na návrh člena výboru Sán
dora Fonta z vládního Maďarského ob
čanského svazu – Fidesz. Výbor si chce 
vyžádat vládní rozhodnutí a dokumenty 
týkající se privatizace v letech 1989–1998 
s cílem zjistit, kdo je zodpovědný za to, 
že všechny maďarské cukrovary získali 
zahraniční vlastníci. Výbor chce také pro
věřit postoje členů vlády i dalších delegátů 
při jednáních o cukerní reformě EU.

Südzucker koupí čtvrtinový podíl 
v britském ED&F Man

Německý Südzucker, největší cukrovar
nická firma v Evropě, plánuje koupit bez 
jedné akcie 25 % britské společnosti ob
chodující s komoditami (mj. i s cukrem) 
ED&F Man. Hodnota kontraktu se odha
duje na 255 mil. USD. Transakce umožní 
společnosti Südzucker přístup k celosvě
tové síti ED&F Man, a tím i další expanzi 
mimo Evropu. Nákup musí ještě schválit 
protimonopolní úřady.

Prognóza světové výroby bioetanolu

Podle Global Renewable Fuels Alliance 
bude letos světová výroba palivového lihu 
88,7 mil. m3, tj. o 3 % vyšší než loni; v EU 
by se mělo vyrobit 5,4 mil. m3, což před
stavuje meziroční nárůst o 15 %.

Polská investice v Moldávii

Polská cukrovarnická společnost KSC 
(Kra jowa Spółka Cukrowa) koupila cukro
var v Moldávii od Victoriabank. Cukrovar 
vlastnila společnost Marr Sugar, po jejím 
bankrotu však v roce 2009 závod výrobu 
ukončil. Produkce zde bude obnovena, 
je však třeba modernizovat zařízení po
cházející ze 60. let minulého století. KSC 
je největším polským výrobcem cukru, 
vlastní sedm závodů. Koupě cukrovaru 
v Moldávii je její první zahraniční investicí. 

Velká Británie

British Sugar Group změnila název na 
AB Sugar, aby tak reagovala na přeměnu 
společnosti v jednu z největších světových 
cukrovarnických společností v několika 
posledních letech. Její dceřiné podniky 
Azucarera Ebro, BSO China a Illovo budou  
individuálně pokračovat ve svých činnos
tech. AB Sugar je vlastněna společností 
Associated British Food.

Řecko

Evropské cukrovarnické společnosti mají 
zájem získat řeckou společnost Hellenic 
Sugar Industry SA od Agricultural Bank 
of Greece SA. Hellenic Sugar měla v roce 
2009/2010 obrat 257,4 mil. eur a ztrátu 
27,1 mil. eur (v roce 2008/2009 byl obrat 
téměř 200 mil. eur a ztráta 43 mil. eur).


