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Z Valné hromady SPC Čech

24. řádná valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se konala 12. 5. 2014 
v Bezně. Kromě pěstitelů – členů svazu se jednání zúčastnili pracovníci Minister-
stva zemědělství, SZIF, ČZU, zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu ad.  
Diskutována byla především otázka podpory pěstování cukrové řepy po roce 
2014. Náměstek ministra zemědělství pro úsek komodit, výzkumu a poraden-
ství Ing. Jindřich Šnejdrla zde oznámil záměr MZe vyčlenit pro řepu částku ca 
450 mil. Kč v rámci couplovaných plateb, kdy bude cukrovka patřit mezi citlivé 
komodity. Je to sice méně, než je současných 1,25 mld. Kč oddělené platby 
za cukr, i méně, než komodita obdrží na Slovensku a v dalších sousedních 
zemích – na druhou stranu však výrazně více, než bylo zvažováno v dříve. Na-
vrženou sumu musí schválit Brusel, jejími příjemci budou aktivní pěstitelé. Valná 
hromada zhodnotila činnost SPC Čech v minulém roce a schválila úkoly svazu 
v roce 2014. Letošní valná hromada byla volební, v Bezně byli zvoleni členové 
představenstva svazu, místopředsedové svazu a členové dozorčí rady na další 
dvouleté období. Zvoleni byli rovněž zástupci pěstitelů do Řepařské komise. 

Výsledky voleb pro dvouleté volební období 2014/2015 až 2015/2016

Představenstvo Svazu pěstitelů cukrovky Čech (SPCČ)

Ing. Vladimír Fröhlich (UNIAGRO Zaloňov, s. r. o. – jednatel), místopředseda SPCČ
Ing. Radek Němeček, Ph. D. (SHR – místopřed. představ.), místopředseda SPCČ
Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková (Ing. Šimonek, SHR – ekonomka), místopřed. SPCČ

Ing. Zbyněk Blažek (Robek Václav, SHR – agronom; okres Louny)
Ing. Václav Drahota (Družstvo Agricola Bylany – agronom; okres Chrudim)
Ing. Luboš Horník (ZD Podchlumí D. Voda – ředitel; okres Jičín)
Ing. Radomír Kvapil, Ph. D. (Agro Slatiny, a. s. – agronom; okres Jičín)
Ing. Miroslav Máslo (AGROM Třebnouševes – jednatel; okres Jičín)
Ing. Evžen Moc (ZS Skalsko, s. r. o. – ředitel; okres Mladá Boleslav)
Ing. Radek Mydlář (AGRO Žlunice, a. s. – agronom; okres Jičín)
Ing. Monika Nebeská (ZD Všestary – ředitelka; okres Hradec Králové)
pan Miroslav Novák (Astur Straškov, a. s. – předseda představ.; okres Litoměřice)
Ing. Jiří Sobota (ZS Sloveč, a. s., ředitel; okres Nymburk)
Ing. Pavel Veselý (AGD Lhota pod Libčany – předseda představ.; okres Hr. Králové)
Ing. Milan Vízner (PIAS Suchdol, a. s. – ředitel; okres Kutná Hora)
Ing. Jaroslav Vojtěch (Agro Jaroměř, s. r. o. – jednatel; okres Náchod)
Ing. Oldřich Zemánek (AGRO Bystřice, a. s. – ředitel; okres Jičín)

Dozorčí rada Svazu pěstitelů cukrovky Čech

Ing. Vlastimil Franc (ZEM, a. s., Nový Bydžov – agronom; okres HK), předseda DR

Ing. Milan Bláha (Farmář, s. r. o., Dobruška – ekonom; okres Rychnov n. Kněžnou)
Ing. Jaroslav Kořínek (AGRO, a. s., Chomutice – ekonom; okres Jičín)
Ing. Vlastimil Kukla (ZD Chýšť – ekonom; okres Pardubice)
Ing. Petr  Svoboda (Agrospol Hostovice, a. s. – ekonom; okres Pardubice)

Řepařská komise při Tereos TTD, a. s.

Ing. Evžen Moc (ZS Skalsko – ředitel), předseda Řepařské komise

Ing. Otakar Šašek (ZD Klapý – ředitel), předseda SPC Čech
Ing. Milan Vízner (Pias Suchdol – ředitel)
Ing. Miroslav Máslo (Agrom Třebnouševes – jednatel)
Ing. Milan Procházka (zástupce Asociace soukromého zemědělství)
Ing. Jaroslav Vojtěch (Agro Jaroměř-Rožnov – předseda)
Ing. Josef Mlateček (Agrospol Hostovice – ředitel)
Ing. Jan Bartoš (ZS Bukovno – ředitel)

Litovelská cukrovarna

Litovelská cukrovarna, a. s., hodnotila 
uplynulý rok na své řádné valné hromadě 
v závěru května 2014. V uplynulé kam-
pani zpracovala 241 tis. t řepy a vyrobila 
34 976 t cukru. Ve výroční zprávě uvádí, 
že prodej cukru v roce 2013 činil 32 500 t, 
což je o 4 714 t více než v roce 2012. Tržby 
společnost zvýšila z 556 mil. Kč v roce 
2012 na loňských 897 mil. Kč, tj. o 61 %. 
Čistý zisk však klesl z 81,7 mil. Kč na 
23,9 mil. Kč. v důsledku nižšího prodeje 
oproti plánu, zvýšení údržby a poklesu 
prodejních cen. Cílem společnosti v roce 
2014 je dosažení tržeb minimálně ve výši 
800 tis. Kč. K dosažení tohoto cíle má spo-
lečnost nasmlouváno 244 360 t cukrové 
řepy a chce vyrobit minimálně 35 500 t 
cukru (v dalším roce plánuje zvýšit množ-
ství nakoupené řepy na 290 tis. t a pro-
dukci cukru na 42 tis. t). 
Společnost v roce 2013 investovala celkem 
36 238 tis. Kč (nádrž na melasu 4 tis. t, 
rekonstrukce odparky a plavicí linky, 
řepní výtah ad.). K největším investicím 
v roce 2014 patří výstavba nového sila, 
dokončení rekonstrukce kotelny a nákup 
nového řízkolisu (s uvedením do provozu 
v kampani 2014/2015). V následujících 
letech je plánováno vybudování ČOV 
a balicího centra.

Požár v areálu cukrovaru ve Vrdech

V areálu bývalého cukrovaru ve Vrdech 
v pondělí 9. 6. 2014 v dopoledních ho-
dinách hořelo. Plameny zachvátily zá-
sobník uhlí a poškodily i technologické 
zařízení společnosti Ethanol Energy, která 
se zabývá výrobou bioetanolu. Příčinou 
byla technická závada, škoda byla pod-
le mluvčí krajských hasičů vyčíslena na 
16,5 mil. Kč. Hasiči vyslali na místo dvě 
profesionální jednotky a sedm dobrovol-
ných sborů. Požár vznikl kvůli probíje-
ní elektrické energie přívodními kabely 
v provozu energetiky. Hasičům se po-
dařilo zachránit hodnoty za 41 mil. Kč. 
Společnost Ethanol Energy produkuje mj. 
zhruba 2 000 hl.d–1 bioetanolu.

Lihovar v Trmicích

Ústečtí krajští radní chtějí, aby nový majitel 
zkrachovalého lihovaru v Trmicích zaru-
čil, že provoz nebude provázet zápach, 
a požadují dopracování předloženého 
oznámení o úpravách závodu, zejména 


