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Na rozdiel od Českej republiky (napr. 1, 2) nie sú v prípade 
Slovenska až na niekoľko výnimiek (okrajovo k téme viď 3) 
v odbornej literatúre analyzované vzájomné vzťahy s Európskou 
úniou v oblasti cukru a cukrovarníctva. Tento článok si kladie za 
cieľ začať zapĺňať túto medzeru analýzou prístupových rokovaní 
SR do EÚ v oblasti poľnohospodárstva s hlavným dôrazom na 
odvetvie cukru. V texte sa snažíme analyzovať priebeh vzá-
jomných negociácií a ich hlavné témy v sektore cukru, ako aj 
zhodnotiť, nakoľko sa podarilo Slovenskej republike vyjednať 
svoje požiadavky v danej oblasti.

Slovensko bolo pozvané na rokovanie o vstupe do EÚ 
až v rámci druhej skupiny kandidátskych krajín na zasadnutí 
Európskej rady v Helsinkách v decembri 1999, keď sa nedostalo 
do prvej skupiny v roku 1997 pre neplnenie politických krité-
rií (4). Oficiálne sa rozhovory spustili takmer ihneď po pozvaní, 
už 15. februára 2000 na tzv. prístupovej konferencii, pričom 
Slovensko začalo čoskoro dobiehať v počte uzavretých kapitol 
ostatné kandidátske krajiny. Dôležitá a veľmi komplikovaná 
kapitola Poľnohospodárstvo, ktorej súčasťou bola aj téma cukru, 
sa oficiálne otvorila 12. júna 2001 na samite v Luxemburgu. 
Ukončená bola spolu s ďalšími dvomi kapitolami ako posledná 
v decembri 2002 v rámci zasadnutia Európskej rady v Kodani. 
Poľnohospodárstva sa dotýkalo aj ďalších osem negociačných 
kapitol, pričom sektoru cukru predovšetkým kapitola Finančné 
a rozpočtové ustanovenia, ktorá sa venovala téme odvodov 
z cukru ako súčasti vlastných zdrojov Spoločenstva.

V oblasti poľnohospodárstva požiadala SR na začiatku ne-
gociácií o 43 prechodných období. Počas vyjednávaní však bolo 
28 z nich stiahnutých, pričom Slovensko požiadalo o šesť nových 
prechodných období. V konečnom dôsledku tak mala SR záujem 
vyjednať 21 prechodných období týkajúcich sa poľnohospodárstva 
(5). Slovenskej republike sa v prístupovom procese nakoniec 
podarilo získať niekoľko z nich, pričom len jedno prechodné 
obdobie sa týkalo sektoru cukru. Vďaka tomuto prechodnému 
obdobiu v oblasti spoločnej organizácie trhu v sektore cukru 
získala SR možnosť do 31. decembra 2006 poskytovať štátnu 
pomoc na zabezpečenie fungovania systému skladiskového a to-
varového záložného listu. Táto pomoc bola za tri roky účinnosti 
prechodného obdobia poskytnutá v celkovej výške 76,22 mil. SK, 
teda 2,53 mil. eur v podobe bonifikácie úrokov z poskytnutých 
úverov na prefinancovanie skladiskového záložného listu (6).

Ako výsledok prístupových rokovaní boli vynegociované 
nasledujúce kvóty. V prípade bieleho cukru bolo Slovensku 
pridelených 189 760 t kvóty A určenej pre vnútorný trh a 17 672 t 
kvóty B určenej na vývoz. Prvá kvóta takmer úplne kopírovala 
slovenskú požiadavku (190 000 t kvóty A), no druhá bola vý-
razne nižšia (SR žiadala 45 000 t kvóty B). Napriek tomuto však 

dojednané hodnoty prevyšovali celkovú vtedajšiu produkciu 
cukru 183 693 t (za rok 2002). Opačná situácia bola pri vyjed-
návaní produkčných kvót izoglukózy (žiadané A 50 000 t a B 
10 000 t), keď bolo vynegociovaných 37 522 t kvóty A a 5 025 t 
kvóty B. Produkcia v roku 2002 presahovala túto úroveň výrazne 
v kvóte A (vyprodukovaných bolo 47 198 t), pričom kvóta B 
bola približne na vyjednanej úrovni (4 644 t) (7). Na rozdiel od 
bieleho cukru, kde vládla spokojnosť s výškou vyjednanej kvóty, 
bolo množstvo vynegociované pre produkciu izoglukózy, ktorá 
sa využíva predovšetkým pri výrobe nealkoholických nápojov, 
považované za neúspech prístupových rokovaní s EÚ.

Európska komisia (EK) publikovala každoročne od roku 
1998 až do 2003 správu o pripravenosti kandidátskych krajín, 
a teda aj Slovenska, na členstvo v EÚ. V týchto správach ana-
lyzovala napĺňanie požiadaviek pre vstup do Únie zo strany 
kandidátskych krajín. V prvej takejto správe o pripravenosti SR, 
ktorú EK publikovala v roku 1998, sa otázka cukru neotvorila (8). 
Ani druhá správa EK z roku 1999 sa ešte cukru nevenuje, 
avšak prináša už konkrétnejšie a kritickejšie poznámky k situácii 
v slovenskom poľnohospodárstve, pričom negatívne hodnotí 
predovšetkým nedostatočný pokrok v oblasti administratívnej 
a inštitucionálnej kapacity štátnej správy (9). Musíme však pri-
pomenúť, že tieto správy boli publikované ešte pred oficiálnym 
zahájením prístupových rokovaní, a preto prinášali len základné 
informácie o stave slovenskej legislatívy a jej kompatibilite 
s aquis communautaire. Ich štruktúra nesledovala jednotlivé 
negociačné kapitoly, dokumenty sa zameriavali prevažne na 
napĺňanie Kodaňských kritérií a požiadaviek Asociačných dohôd 
zo strany kandidátskych krajín. Vláda SR prijala v máji 1999 
Národný program pre prijatie acquis communautaire, ktorý 
obsahoval hlavné kroky potrebné na zosúladenie slovenskej 
legislatívy s predpismi EÚ. Za strednodobé priority v oblasti 
poľnohospodárstva označil aj prípravu zákona o intervenčnej 
agentúre, ktorý mal byť účinný od roku 2002 (10).

Tretia správa, ktorá bola publikovaná v novembri 2000, 
už po oficiálnom spustení negociácií, sa venuje jednotlivým 
prístupovým kapitolám, medzi nimi aj kapitole Poľnohospo-
dárstvo (11). Správa hovorí o prijatí nových regulatív v oblasti 
cukru Slovenskou republikou, ktoré však nespĺňajú požiadav-
ky legislatívy EÚ. Rovnako v kapitole Finančné a rozpočtové 
ustanovenia správa pripomína, že Slovensko ešte neprijalo 
pravidlá v oblasti odvodov z produkcie cukru, teda nezriadilo 
intervenčnú agentúru zodpovednú za manažovanie a výber 
odvodov, ktoré sú súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ. 
Ďalšia správa o pripravenosti SR bola Európskou komisiou 
publikovaná v novembri 2001, teda už po otvorení prístupových 
rokovaní v kapitole Poľnohospodárstvo (12). Táto správa hovorí 
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len o malom pokroku v transpozícii a implementácii acquis 
v poľnohospodárstve s výnimkou oblasti veterinárstva. V odvetví 
cukru bola od mája 2001 zavedená zo strany SR colná kvóta na 
jeho dovoz, ktorá sa uplatňovala až do vstupu krajiny do EÚ. 

V piatej správe z októbra 2002 (teda len dva mesiace pred 
uzavretím prístupových rokovaní vo všetkých kapitolách vráta-
ne poľnohospodárstva) zaznamenala Európska komisia „dobrý 
pokrok“ v niekoľkých parciálnych sektoroch, predovšetkým 
v oblasti veterinárnej a fytosanitárnej oblasti (13). V októbri 2001 
bol na Slovensku prijatý nový Zákon č. 491/2001 Z. z. o organi-
zovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. Tento 
zákon položil základ pre odvody z produkcie cukru do systému 
vlastných zdrojov EÚ, hoci nevytvoril konkrétny systém pre výber 
týchto odvodov. EK sa k tomuto stavala neutrálne, keď vo svojej 
piatej správe len konštatovala, že slovenské právo neobsahuje 
povinnosť pre producentov odvádzať takéto odvody a slovenská 
vláda zatiaľ ani neurčila entitu, ktorá by za takýto výber bola 
zodpovedná. Neexistujúca kapacita pre výber odvodov z cukru 
bola jediným administratívnym nedostatkom v prípade aplikácie 
systému výberu vlastných zdrojov, na ktoré Komisia vo svojej 
predposlednej správe o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ 
v rámci kapitoly Finančné a rozpočtové ustanovenia upozornila.

Aj v poslednej monitorovacej správe pred prijatím Slovenska 
do EÚ, ktorá bola publikovaná v roku 2003, poukázala Európska 
komisia predovšetkým na potrebu vytvorenia administratívne-
ho systému pre výber odvodov z cukru (14). Na rozdiel od 
predchádzajúcej správy však bola EK už omnoho kritickejšia 
vzhľadom k blížiacemu sa 1. januáru 2004, ktorý bol hraničný pre 
implementáciu všetkých pravidiel, na ktoré nezískali pristupujúce 
krajiny prechodné obdobie, resp. výnimku, ako aj vzhľadom na 
približujúci sa dátum vstupu SR do EÚ. Dočasnú Sekciu Poľnohos-
podárskej platobnej agentúry na Ministerstve pôdohospodárstva 
SR, ktorá bola zriadená 1. apríla 2003, a ktorá mala za úlohu 
pripraviť pôdu pre plánovanú platobnú agentúru, považovala 
Európska komisia v tejto správe za nedostatočnú a vyzvala na 
vytvorenie samostatnej intervenčnej agentúry. Nakoniec bola 
zákonom č. 473/2003 Z. z. (Zákon o Pôdohospodárskej platobnej 
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) od 1. decembra 2003 vytvorená 
Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá mala popri výbere 
odvodov z cukru aj ďalšie významné funkcie v rámci poľnohos-
podárstva ako prideľovanie dotácií a podobne. Komisia rovnako 
upozorňovala na potrebu praktickej implementácie pravidiel 
o spoločnej organizácii trhu s cukrom. Tieto síce boli zapracované 
do existujúcej legislatívy (Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 89/2003 Z. z. o organizovaní trhu s cukrom), avšak toto nebolo 
podľa EK dostatočné pre ich úplnú aplikovateľnosť, a preto v tejto 
oblasti požadovala „prehĺbiť úsilie“ (14).

Predovšetkým v neskorších správach o pripravenosti SR na 
členstvo v EÚ sa Európska komisia v oblasti cukru sústredila 
predovšetkým na kritiku zdĺhavého procesu vytvorenia admi-
nistratívnej procedúry, ktorou sa mal manažovať výber odvodov 
z cukru ako súčasť systému vlastných zdrojov Spoločenstva. 
Napriek proklamovanému cieľu vyriešiť túto tému už na začiatku 
prístupového procesu (tento cieľ obsahoval už Národný program 
pre prijatie acquis communautaire prijatý v roku 1999), bola 
intervenčná agentúra vytvorená až na konci roku 2003. Stalo sa 
tak tesne pred 1. januárom 2004, dokedy sa Slovensko zaviazalo 
prevziať kompletné acquis communautaire okrem oblastí, kde 
získalo prechodné obdobia. Celkovo sa v rámci kapitoly Poľ-
nohospodárstvo prístupové rokovania venovali predovšetkým 

(hoci samozrejme nie výlučne) otázke výšky priamych platieb 
z komunitárnych zdrojov. Témy spojené so sektorom cukru sa 
nedostali v tejto kapitole do popredia. Vynegociované podmi-
enky v oblasti priamych platieb boli rovnaké pre všetky nové 
členské štáty pristupujúce k 1. máju 2004, pričom ich výška mala 
rásť od 25 % v roku 2004 do 100 % úrovne platieb pre pôvodné 
členské štáty v roku 2013. Noví členovia mali právomoc v tomto 
období doplácať priame platby z vlastných rozpočtov až do výšky 
30 % (tzv. národné vyrovnávacie platby), avšak výška pomoci 
nemohla nikdy prekročiť 100 % priamych platieb poskytovaných 
v rámci EÚ (6).

Súhrn

Slovensko bolo pomerne úspešné pri prístupových negociáciách 
v sektore cukru. Na jednej strane vyjednalo požadovanú kvótu 
bieleho cukru, na druhej strane však dosiahnutá kvóta izoglukózy 
bola o niečo nižšia oproti pôvodnému cieľu. Slovensku sa tiež 
podarilo vynegociovať prechodné obdobie pre štátnu pomoc na 
zabezpečenie fungovania systému skladiskového a tovarového 
záložného listu do konca roku 2006. Cukor však nepatril v kapitole 
Poľnohospodárstvo k najvýznamnejším bodom prístupových roko-
vaní, ktoré sa sústredili predovšetkým (hoci nie výlučne) na výšku 
priamych platieb pre nových členov z prostriedkov EÚ. Hlavným 
nedostatkom v sektore cukru, na ktorý upozorňovala Komisia vo 
svojich správach o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ v rámci 
kapitoly Finančné a rozpočtové ustanovenia, bola nedostatočná 
administratívna kapacita pre manažovanie výberu odvodov z cukru. 
Napriek tomu, že SR plánovala vytvoriť intervenčnú agentúru už od 
roku 1999, nakoniec prišlo k založeniu Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry až na konci roku 2003.

Kľúčové slová: cukor, Slovensko, Európska únia, prístupové rokovania, 
intervenčná agentúra.
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mišík m.: Sugar in the Accession Process of Slovakia to 
the European Union

The aim of this paper is to shed some light on the development 
of the accession negotiations of the Slovak republic to the EU with 
the focus on sugar. The paper shows that while Slovakia was rather 
successful in negotiating the quota for white sugar, the talks did not 
bring desired outcome in the area of isoglucose. Moreover, Slovakia 
managed to gain transitional period and was able to continue 
with state aid to its sugar producers for three years outside the 
framework of the common market rules. However, sugar was not 
high on the negotiation agenda in the chapter of Agriculture that 

was dominated by the question of the level of direct payments 
to new members from the community budget. The Commission in 
its regular reports on Slovakia‘s progress towards accession pointed 
out in the chapter Financial and budgetary provisions pointed out 
especially the challenges concerning the establishment and proper 
functioning of Intervention Agency. This agency is responsible, 
among other things, also for managing sugar common market 
organization and collecting sugar levies from producing companies 
that are part of traditional own resources of the Community. Although 
Slovakia prepared the establishment of the agency already in 1999, 
Agricultural Paying Agency was created only in 2003.

Key words: sugar, Slovakia, European Union, accession negotiations, 
Intervention Agency.
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oSoBní

Dne 27. ledna 2013 zemřel po dlouhé a těžké nemoci 
ve věku 67 let ing. Bohumil Ostrý.

Bohumil Ostrý se narodil 18. října 1945 v rodině rolníka 
z Drahanovic na Olomoucku. Spolu se svým starším bratrem 
Vladimírem pomáhal rodičům v hospodaření. Bohumil v le-
tech 1959–1963 vystudoval Střední zemědělskou a technickou 
školu U Hradiska v Olomouci, kterou zakončil maturitou. 
Po absolvování základní vojenské služby u Pohraniční stráže 
nastoupil jako řidič Záchranné služby OÚNZ v Olomouci. 

V roce 1974 začal pracovat jako agronom Cukrovaru 
Drahanovice. O tři roky později (1977) zahájil při zaměst-
nání dálkové studium agronomické fakulty Vysoké školy 
zemědělské v Brně, které ukončil státními závěrečnými 
zkouškami v roce 1982. V témže roce nastoupil jako agronom 
na řepní oddělení koncernového podniku Severomoravské 
cukrovary, s. p. V roce 1984 postoupil na místo obchodního 
náměstka téhož podniku. V roce 1990 pak byl zvolen ředi-
telem společnosti Sugar, a. s., a v této funkci pracoval až do 
roku 1998. Po ukončení činnosti společnosti Sugar působil 
až do svého odchodu do důchodu na majetkovém odboru 
Magistrátu města Olomouc. Veškeré síly svého produktivního 
života však v první řadě věnoval našemu cukrovarnickmu 
průmyslu, zejména se zasazoval o svébytnost českosloven-
ského cukrovarnictví.

Bohumil Ostrý byl ženatý a z manželství s ženou Jaro-
slavou vychovali dvě vytoužené děti Kateřinu a Bohumila. 
Dočkal se i dvou vnoučat. Svou rodinu miloval a  byl pečlivým 
manželem, otcem i dědečkem.

Se zákeřnou nemocí bojoval do poslední chvíle a vždy 
se snažil nebýt na nikom závislý.

Ing. Bohumil Ostrý byl ceněn pro svou schopnost učit 
se nové věci a osvojovat si nové přístupy. Vše promýšlel do 
nejmenších detailů a vždy se snažil dojít k vytčeným cílům. Měl 
veselou, kamarádskou povahu, ale i vysoké pracovní nasazení. 
Čest jeho památce.

Ctibor Ostrý, jménem rodiny a přátel

ZA INg. BOhUmILEm OSTRým


