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Nejvýznamnější pracovně-společenskou akcí evropských 
producentů cukru v roce 2012 byl obdobně jako v roce před-
chozím kongres CEFS, který se konal od 6. do 8. června 2012 
v hotelu Lindner Hotel Prague Castle – v hlavním městě České 
republiky, v Praze. Důležitost konání této akce v roce 2012 byla 
znásobena skutečností, že jejím organizačním zabezpečením 
byla poprvé v historii CEFS pověřena země mimo původní 
patnáctku členských států EU. Možnost požádat představenstvo 
CEFS o přidělení organizace kongresu CEFS v roce 2012 Čes-
komoravskému cukrovarnickému spolku (ČMCS) zazněla z úst 
předsedy a místopředsedy Koordinační rady neoficiálně poprvé 
na jednání kongresu CEFS v roce 2011 v Amsterodamu. Prezident 
CEFS tehdy na závěr jednání oficiálně konstatoval, že zatím není 
definitivně znám organizátor kongresu v následujícím roce, s po-
známkou, že neoficiálně byla v průběhu kongresu s představiteli 
ČMCS diskutována možnost konání této nejvýznamnější evropské 
cukrovarnické události v roce 2012 v Praze v České republice.

Návazně na svém jednání 29. června 2011 tuto možnost 
projednala Koordinační rada ČMCS (KR ČMCS). Na základě 
informace svého předsedy ing. Oldřicha Reinbergra o možnos-
ti uspořádat a organizačně zajistit kongres CEFS v roce 2012 
v Praze, doplněné místopředsedou ing. Stanislavem Tobolou, 
přednesený záměr schválila. Po tomto kroku odeslal výkonný 
ředitel ČMCS dr. Josef Pojer vedení CEFS oficiální nabídku ČMCS 

na organizační a finanční zajištění kongresu CEFS v roce 2012 
v hlavním městě České republiky. Tato nabídka byla projednána 
na jednání rozšířeného Prezidia CEFS konaném 19. října 2011 
v Bruselu. Na jednání představenstva CEFS konaném o den 
později tamtéž pak bylo oficiálně prezidentem CEFS panem 
Johannem Marihartem oznámeno, že organizačním zajištěním 
kongresu CEFS v roce 2012 byl pověřen Českomoravský cuk-
rovarnický spolek a místem konání bude Praha.

KR ČMCS si jako hlavní cíl kladla úspěšné organizační 
zvládnutí této významné evropské cukrovarnické události v roce 
2012, zajištění odpovídajících jednacích prostor pro delegáty 
kongresu, jakož i zajištění reprezentativní lokality pro jejich 
ubytování. S ohledem na skutečnost, že kongres CEFS je i spole-
čenskou akcí, také příprava vhodného doprovodného programu 
pro delegáty i jejich partnery. KR ČMCS uložila výkonnému 
řediteli připravit a zorganizovat výběrové řízení na dodavatele 
ubytovacích a dalších s organizací kongresu spojených služeb. 
Výsledkem poměrně náročného řízení bylo rozhodnutí KR ČMCS 
svěřit organizační zajištění celé akce hotelu Lindner Hotel Prague 
Castle zastupovaného panem Jiřím Škarkou. Poté byl zahájen 
téměř čtyřměsíční maraton jednání, na jehož konci byl detailní 
plán organizačního zajištění kongresu CEFS 2012 v Praze, který 
obsahoval podrobně rozpracovanou jak pracovní, tak i spole-
čenskou část.

Kongres CEFS
historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15
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Obr. 1. Ze zahájení kongresu – hovoří prezident CEFS Johann Marihart (vpravo nahoře) a předseda KR ČMCS Oldřich Reinbergr



LCaŘ 128, č. 7–8, červenec–srpen 2012 215

Obr. 2. Kongres CEFS 2012 v Praze objektivem fotoaparátu

POjER: Kongres CEFS historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15
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Kongres CEFS 2012 byl zahájen jednáním rozšířeného Pre-
zidia CEFS, které již tradičně předchází vlastnímu pracovnímu 
projednávání záležitostí představenstva CEFS. První den kongresu 
byl zakončen uvítací večeří pro delegáty kongresu a další hosty, 
na jejímž začátku krátkým projevem přivítal přítomné místopřed-
seda KR ČMCS ing. Stanislav Tobola. 

Druhý den kongresu CEFS 2012, čtvrtek 7. června 2012, 
pokračoval plánovaným jednáním představenstva CEFS. Jednání 

představenstva zahájil svým projevem prezident CEFS pan Johann 
Marihart, na který navázal uvítací projev předsedy KR ČMCS ing. 
Oldřicha Reinbergra. Po přivítání delegátů na kongresu CEFS 
2012 jménem ČMCS následovala prezentace ing. Reinbergra na 
téma „Česká republika: tradiční středoevropský pěstitel cukrové 
řepy a výrobce cukru“, ve které krátce shrnul některé údaje 
o českém zemědělství obecně a dále i výsledky pěstování cuk-
rové řepy a výroby cukru v ČR za uplynulé období. 

Po uvítacích projevech bylo přítomnými delegáty a hosty 
přečteno a podepsáno antimonopolní prohlášení, které je pode-
pisováno na každém jednání orgánů a pracovních skupin CEFS. 
Program pokračoval schválením zápisu z jednání CEFS General 
Meetings, které se konalo 29. února 2012 v Bruselu. Dalším 
bodem programu byla zpráva z jednání rozšířeného Prezidia 
CEFS, které se konalo v Praze 6. června 2012.

Jednáním představenstva CEFS pokračovala pracovní částí 
kongresu – jednal Výbor pro všeobecné záležitosti CEFS (VVZ) 
za řízení jeho předsedou panem Albertem Markussem. Zahá-
jeno bylo velmi zajímavou prezentací profesora D. Bentona 
ze Swansea University, Human Sciences Department z Velké 
Británie. Referát se jmenoval „Závislost na cukru“ a vědeckou 
formou popisoval problematiku užívání cukru jako sladidla 
s vysvětlujícími komentáři, a to z pohledu zažitých pověr, fám 
a různých dezinformací.

V rámci bloku informací VVZ byly prezentovány informace 
z činnosti pracovních skupin pro Potravinářskou legislativu 
(PS PL), pro Krmiva (PS KRM), pro Nutriční výživu a zdraví 
(PS NUTR) a pro Uživatele a spotřebitele cukru (PS USC). Ná-
sledovaly nejaktuálnější sdělení z oblasti nutriční politiky EU 
a světa týkající se cukru a kroků CEFS v této oblasti. Dále byla 
přednesena zpráva o nejnovějších aktivitách operativní skupiny 
CEFS pro nutriční politiku. 

Zástupce PS PL informoval o aktuálním stavu implementa - 
ce/interpretace nařízení Komise č. 1169/2011, dopadech deklarace 
nutričních hodnot a o dalších projednávaných témat, kterými 
se zabývá pracovní skupina pro potravinářskou legislativu. 

Zástupce PS KRM seznámil posluchače a nejnovějším vývo-
jem v oblasti krmiva pro dobytek, se stanoviskem CEFS k zpra-
covatelským podporám a se stavem, ve kterém se nachází průzkum 
o výskytu dusitanů zpracovávaný CEFS.

Posledním z řady PS patřících do působnosti VVZ CEFS bylo 
vystoupení zástupce OŽP na téma „Aktualizace informací o ETS, 
SCP a dalších tématech z oblasti životního prostředí“. Zástupce 
GŘ CEFS pan Oscar Ruiz krátce delegáty na závěr tohoto bloku 
informoval o účasti CEFS na Zeleném týdnu EU 2012. 

Po společném obědě odstartovala doprovodná společen-
ská část kongresu, která byla zahájena prohlídkou knihovny 
Strahovského kláštera. Na zhruba čtyřicetiminutovou prohlídku 
s průvodci ve třech jazycích navázala jízda historickou tramvají 
do centra města, kde byla zorganizována šedesátiminutová pro-
hlídka historické Prahy zakončená krátkým pohoštěním ve stře-
dověké restauraci Cartouche. Večerní společenský program byl 
zahájen krátkou procházkou z hotelu Lindner Prague Castle přes 
nádvoří Pražského hradu až k Lobkowickému paláci. Delegáty 
a hosty kongresu CEFS 2012 zde čekal unikátní koncert operní 
pěvkyně Evy Urbanové následovaný nevšedním gurmánským 
zážitkem – slavnostní galavečeří, v jejímž rámci mohli přítomní 
ochutnat české speciality. 

Páteční jednání kongresu CEFS 2012 bylo zahájeno Výborem 
pro ekonomické záležitosti (VEZ), který řídil jeho předseda 
pan Bruno Hot z Francie. Tato část dopoledního programu 

CEFS CONGRESS PRAGUE 2012

PROGRAm jEdNáNí

středa 6. 6. 2012
15.00–18.00 jednání rozšířeného Prezidia CEFS
19.00–19.20 přípitek na uvítanou 
19.20–22.00 uvítací večeře pro delegáty kongresu a jejich 

partnery

čtvrtek 7. 6. 2012
09.30–11.00 jednání představenstva CEFS (1. část)
11.00–11.20 přestávka na kávu
11.20–13:00 jednání představenstva CEFS (2. část)
13.00–14.00 oběd pro delegáty a jejich partnery 
14.15 sraz delegátů a partnerů v recepci hotelu (rozdání 

naslouchacích souprav)
14.30–15.25 prohlídka Strahovské knihovny s průvodcem 

včetně pohoštění 
15.25 přesun na tramvajovou zastávku Pohořelec
15.45–16.15 jízda historickou tramvají s průvodcem 
16.15–17.15 prohlídka historického centra Prahy s průvodcem
17.15–17.55 občerstvení v restauraci Cartouche
18.00–18.20 přesun do hotelu Lindner Prague Castle
18.20–18.50 odpočinek v hotelu Lindner Prague Castle 
18.50 sraz s průvodci na recepci hotelu Lindner Prague 

Castle 
19.00 odchod do Lobkowického paláce v areálu Praž-

ského hradu 
19.25 příchod do Lobkowického paláce v areálu Praž-

ského hradu (navrácení naslouchacích souprav)
19.30 uvítací recepce v prostorech Balkónového sálu 

a terasy Lobkowického paláce 
20.00 vstup do Císařského sálu (galavečeře)
20.15 koncert operní pěvkyně Evy Urbanové následo-

vaný projevem prezidenta CEFS pana Johanna 
Mariharta

20.45–22.45 galavečeře
23.00 odjezd delegátů kongresu a jejich partnerů do ho-

telu Lindner Prague Castle 

pátek 8. 6. 2012
09.30–11.00 jednání představenstva CEFS (1. část)
11.00–11.20 přestávka na kávu
11.20–12.30 jednání představenstva CEFS (2. část) 
12.30–13.00 jednání valné hromady CEFS 
13.00–14.00 oběd pro delegáty a jejich partnery
14.00 ukončení kongresu CEFS
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představenstva CEFS byla již tradičně zahájena vystoupením 
zástupce GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ ZEM) pana 
J. Pacheca (zástupce generálního ředitele) na téma „Společná 
zemědělská politika EU po roce 2013 a řízení trhu s cukrem.“ 

V rámci jednání VEZ byla generální ředitelkou CEFS, paní 
Marie-Christine Ribera, podána informace o aktuálním vývoji 
situace v problematice SZP po roce 2013 z pohledu institucí EU 
a o lobbistických aktivitách CEFS, které proběhly v souvislosti 
s tímto tématem.

V rámci části vyhrazené pro informace z práce pracovních 
skupin CEFS pro Společnou organizaci trhů s cukrem (PS SOTC), 
pro Vnější obchodní dohody (PS VOD) a pro Statistiku (PS STAT) 
informovali předsedové jednotlivých pracovních skupin CEFS 
o činnosti těchto skupin za období od konání CEFS General 
Meetings v únoru 2012. Informace z PS SOTC byly zahájeny 
souhrnnou zprávou z jednání Poradní skupiny pro cukr, které 
se konalo 12. března 2012 v Bruselu. Návazně na tuto zprávu 
informovala generální ředitelka CEFS krátce o společném jednání 
CEFS a CIBE v Bruselu 14. dubna 2012.

Následovala vystoupení zástupců jednotlivých pracovních 
skupin CEFS obsahující aktuální informace z problematiky nejno-
vějších opatření týkající se řízení trhu s cukrem v rámci společné 
organizace trhu s cukrem. V rámci problematiky PS VOD byly 
podány zprávy o aktuálním stavu projednávání jednotlivých 
dohod o volném obchodu mezi EU a různými skupinami zemí 
(střední Amerika, Kolumbie, Kanada, Mercosur atd.) a dále 
o stavu jednání v rámci WTO (Doha Round). Účastníci kongresu 
byli krátkce zpraveni o přistoupení Chorvatska do EU. 

V další části dopoledního bloku následovalo sdělení předsedy 
PS pro Výrobní náklady (PS VN) pana Neundörfra. Dopolední část 
závěrečného pracovního dne kongresu CEFS 2012 byla zakončena 
vystoupením předsedy PS pro Řepné otázky (PS ŘO) pana Gerta 
Sikkena. Předseda informoval o stavu statistického přehledu CEFS 

pro podmínky příjmu a dodávek cukrové řepy, který byl hodnocen 
pozitivně, a to jak z hlediska počtu respondentů – členů CEFS, 
tak i z hlediska finální podoby této statistiky.

Jednání představenstva závěrečného dne bylo zakončeno 
částí zabývající se statutárními a všeobecnými záležitostmi CEFS. 
V rámci této části byli v souladu se stanovami CEFS a procedurál-
ními pravidly uvolněni všichni stávající členové představenstva. 
Následně byli jmenováni noví členové představenstva (za ČR byl 
do představenstva CEFS pro období 2012/2013 znovu jmenován 
místopředseda KR ČMCS ing. Stanislav Tobola). Představenstvo 
následně schválilo účetní závěrku CEFS za rok 2011 a zprávu 
statutárního auditora. Představenstvo návazně na schválení zprá-
vy auditora schválilo i znovujmenování stávajícího statutárního 
auditora CEFS pro rok 2012. 

Prezident CEFS v dalším bodě oznámil přítomným delegá-
tům, že se kongres CEFS bude v roce 2013 konat ve Francii, 
přičemž přesné místo bude včas organizátory sděleno.

Závěrem jednání představenstva poděkoval prezident CEFS 
pan Marihart organizátorům kongresu za dobře odvedenou práci 
na přípravě a průběhu celého kongresu. Ve svém poděkování 
opakovaně vyjádřil i absolutorium za hodnotný doprovodný 
program završený slavnostní galavečeří v reprezentativních prosto-
rách Lobkowického paláce v areálu Pražského hradu. Poděkování 
ostatně zaznělo také přímo po skončení koncertu opěrní pěvkyně 
paní Evy Urbanové. 

Za organizátora kongresu si dovolím konstatovat, že cíl sta-
novený KR ČMCS o důstojné reprezentaci českého cukrovarnictví 
na této významné události byl naplněn vrchovatě. Dosvědčují 
to i děkovné dopisy a vyjádření účastníků kongresu, které po 
ukončení akce ČMCS obdržel.

Josef Pojer, ČMCS

POjER: Kongres CEFS historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15

Zemřel doc. Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.

Dlouholetý pedagogický a vědecký pracovník ústavu 
chemie a technologie sacharidů VŠCHT v Praze, doc. Ing. 
Bedřich Kopřiva, CSc., zemřel 21. 6. 2012 ve věku 83 let.

Bedřich Kopřiva se narodil 21. 3. 1929 v Nymburce, ab-
solvoval fakultu potravinářské technologie VŠCHT v roce 1953 
na tehdejší Katedře kontroly a úpravy poživatin a technologie 
glycidů mezi prvními absolventy fakulty. Ještě v roce 1953 
vznikla samostatná Katedra technologie glycidů, na kterou na-
stoupil společně s Ing. A. Svobodou jako asistent, který měl na 
starosti obor speciální analytika glycidů a příslušné laboratoře. 
Na katedře tehdy působili prof. Stanislav Zelenka (technologie 
škrobu), doc. Karel Šandera (technologie cukru) a Ing. Jan 
Hampl (mlynářství a pekařství). Ing.  Kopřiva obhájil v roce 
1962 disertační práci na téma Příspěvek ke studiu rheologických 
vlastností škrobových mazů. Habilitační práci obhájil již v roce 
1969, docentem však byl jmenován až v roce 1990 v rámci 
politických rehabilitací, neboť byl v roce 1970 nucen ukončit 
pedagogickou činnost na katedře. Nadále pak pracoval na 
katedře organické technologie VŠCHT jako vědecký pracovník 
a školu z politických důvodů opustil v roce 1976. Od roku 1977 

pracoval ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta (později 
Metasport), toto středisko vedl až do roku 1989.

Po dobu svého působení na katedře chemie a technologie 
sacharidů v letech 1953–1970 vychoval Ing. Kopřiva řadu 
absolventů fakulty, kterým vždy ochotně předával své bohaté  
teoretické i praktické zkušenosti. Rozsah jeho publikační 
činnosti pokrýval jak oblast chemie a analytiky sacharidů, 
tak fyzikální vlastnosti škrobu a škrobových sirupů. V Listech 
cukrovarnických se spolupracovníky s VŠCHT i z Výzkumného 
ústavu cukrovarnického publikoval v letech 1963–1988 řadu 
článků. V letech 1977–1989 se věnoval kromě jiného i ma-
tematickému modelování a bilancování výrobních procesů 
a v tomto období aktivně spolupracoval s VÚC Praha. Význam-
ným způsobem se autorsky podílel i na zpracování rukopisu 
knihy Cukrovarnické tabulky, která vyšla v SNTL v roce 1975.

Tímto krátkým příspěvkem bychom chtěli vyjádřit dík 
doc. Ing. Bedřichu Kopřivovi, CSc., za práci, kterou odvedl po 
dobu svého působení na ústavu chemie a technologie sacharidů 
VŠCHT v Praze. Spolupracovníci a kolegové, kteří jej znali, jsou 
zarmouceni jeho odchodem a budou na něho s úctou vzpomínat.  
Čest jeho památce.

Pavel Kadlec

oSobní


