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Sekretariát pod vedením generálního ředitele plní hlavní úkoly:
– monitorování vývoje evropské a mezinárodní legislativy a politik,
– podpora dialogu mezi členy o vědeckých a technických otázkách,
– účast na vědeckém a ekonomickém výzkumu a studiích,
– koordinace přijímání společných stanovisek,
– působení jako mluvčí ve vztazích s institucemi EU a zaintere-

sovanými stranami v rámci EU,
– zprostředkování kontaktu mezi členy.

Výbory CEFS a pracovní skupiny

V rámci CEFS působí Výbor pro ekonomické záležitosti 
a Výbor pro obecné záležitosti a také osm pracovních skupin. 
Skupiny zaměřené na ekonomické otázky jsou tři: skupina pro 
Společnou organizaci trhu s cukrem, obchod a statistiku, skupina 
pro výrobní náklady a skupina pro cukrovou řepu. V oblasti 
obecných záležitostí pracuje pět skupin: pro sociální záležitosti, 
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Obr. 4. Schéma ekologické produkce v rafinerii cukru

potraviny, krmiva, životní prostředí a pro spotřebitele a výživu. 
Schematické vyjádření fungování jednotlivých orgánů CEFS 
zobrazuje obr. 3.

Kontaktní adresa – Contact address:

CEFS – Comité Européen des Fabricants de Sucre, Secretariat, Avenue de 
Tervuren 182, B-1150 Brussels, Belgium, tel: +32 (0) 2 762 07 60, fax: + 32 (0)  
2 771 00 26, e-mail: cefs@cefs.org, http: www.cefs.org

Zdroj: CIBE, CEFS (podle British Sugar)

Jiří Zapletal v plné síle slaví padesátiny

Jiří Zapletal se narodil 20. 10. 1961 v Olomouci. Celý svůj cukrovarnický život, tj. 31 let, pracuje 
v cukrovaru Vrbátky. Po studiích na SPŠPT v Praze, obor cukrovarnictví, nastoupil v září 1980 
do cukrovaru ve Vrbátkách jako chemik, později začal pracovat jako provozní technik. V roce 
1996 postoupil na funkci vedoucího výroby, kde uplatňuje své bohaté zkušenosti při dalším 
rozvíjení a modernizaci cukrovaru.
Jménem všech kolegů z Vrbátek přejeme pevné zdraví, pohodu, spokojenost a mnoho dalších 
osobních a pracovních úspěchů.
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