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Řepaři a cukrovarníci podepsali 
mezioborovou dohodu

Beet Growers and suGar Manufacturers siGned inter-professional aGreeMent

Účastníci slavnostního podpisu mezioborové dohody: zleva – J. Šír (MZe), Z. Trnka (MZe), J. Křováček (SPC Čech), S.  Štěpánek a J. Uchytil 
(oba SPC Moravy a Slezska), D. Froněk (MZe), O. Šašek (SPC Čech), J. Trnková (MZe), M. Jurečka (ministr zemědělství), M. Nebeská 
(SPC Čech) a za ČMCS dále O. Reinbergr (Tereos TTD), L. Klabal (Litovelská cukrovarna), J. Hollein (Moravskoslezské cukrovary), J. Pojer 
(ČMCS), J. Vajdík ml. a J. Vajdík st. (oba Hanácká potravinářská společnost) a Z. Kovařík (Cukrovar Vrbátky)

rozhledy

Na Ministerstvu zemědělství byla 5. dubna za přítomnosti 
ministra zemědělství Mariana Jurečky podepsána tzv. mezi
oborová dohoda mezi pěstiteli cukrové řepy a výrobci cukru. 
Význam dohody podtrhuje to, že se tak stalo na celorepublikové 
úrovni. Za pěstitele cukrové řepy vyjednávaly oba svazy – český 
a moravský s delegovanými zástupci, za výrobce cukru to byli 
všichni členové Českomoravského cukrovarnického spolku.

Závazná pravidla smluv mezi pěstiteli řepy a výrobci cukru 
jsou významným prvkem v rámci pravidel Společné organizace 
trhů v odvětví cukru, do kterých byly přidány v 70. letech. 
A zůstanou jím i po skončení platnosti hlavních prvků od roku 
2017/2018, tj. zrušení kvót cukru a minimální ceny cukrové řepy. 
Na celorepublikovou mezioborovou dohodu naváží jednotlivé 
smlouvy o dodání mezi výrobci cukru a jejich dodavateli řepy.

Broadfoot R., Godat M., Kerit G. A.
Nový program pro školení inspektorů a operátorů 
v australských cukrovarech (SOTrain: a new program 
for training supervisors and operators in Australian sugar 
factories)

V článku je prezentována nová metodika školení inspektorů 
a operátorů, která je založena na výcviku na simulátorech pro
vozních zařízení. Při školení se projde prakticky celý provoz 
cukrovaru. Každá stanice se simulátorem má podrobný popis, 
plán výcviku a výčet aktivit, které je nutno proškolit. Při výuce 
se používá video, animace, kontrolují se pracovní a interaktivní 
návyky. Příslušné materiály jsou rovněž dostupné na internetu, 
kde si je může každý stáhnout a samostatně procvičovat.

Int. Sugar J., 117, 2015, č.1401, s. 646–652. Kadlec

Kahre S. M.
Návrh a funkce vylepšené separace balastu (Design 
and operation of an improved tailings separation and chip 
recovery system)

Nový způsob separace balastu a vracení řepných úlomků na 
extrakci byl zaveden v cukrovaru Nampa (stát Idaho) americké 
společnosti Amalgamated Sugar Company LLC. Tento systém 
snížil výskyt organických příměsí v plavicí vodě, zlepšil pro
dejnost rostlinného balastu jako krmiva a umožnil vracet 1,2 % 
cukrové řepy na řezání a extrakci. Celý proces je velmi jedno
duchý, spolehlivý a nezpůsobuje žádné podstatné problémy  
na extrakci.

Zuckerind. / Sugar Ind., 140, 2015, č.7, s. 446–451. 
Kadlec
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 FRONěK: Řepaři a cukrovarníci podepsali mezioborovou dohodu

Nový platný právní stav v EU v této oblasti 
zabezpečí Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, příloha X; konkrétně se jedná 
o oblast smluv o dodání cukrové řepy, o místech 
převzetí, o cukernatosti, o dodacích lhůtách, o do
pravě nebo o sběrných místech. V současnosti jsou 
příslušné náležitosti obsaženy v dlouhodobých 
kupních smlouvách nebo v kupních smlouvách. 
V návaznosti a v respektu k současným smluvním 
vztahům tak od hospodářského roku 2017/2018 
dojde k jejich významné úpravě. Kromě již uve
dených změn vzroste význam například řepař
ských komisí, paritních orgánů určených k řešení 
vzájemných vztahů. Nová právní úprava naopak 
neřeší konkrétní ceny. Tato oblast nadále zůstává 
svrchovanou oblastí smluv o dodání.

Vyjednávání o dohodě bylo dlouhodobým 
procesem. Začalo už při vstupu České republiky 
do EU, kdy ještě nenastala potřebná atmosféra. 
Až v únoru 2015, na základě iniciativní výzvy 
ministra zemědělství Mariana Jurečky, v době his
torického pádu cen cukru na trhu EU a blížícího 
se ukončení kvót na cukr, byl zahájen proces 
vyjednávání obou smluvních stran. Místem tří vy
jednávání (28. dubna a 16. září 2015 a 20. ledna 
2016) se stala Litomyšl, závěrečné, 8. února 2016, 
se uskutečnilo v Praze na Ministerstvu zemědělství. 
Posledních dvou jednání se aktivně zúčastnili  
zástupci Zemědělského svazu ČR a Ministerstva 
zemědělství. Celý proces se udržel v intencích 
tvrdého, ale slušného vyjednávání, a je příkladem 
možné spolupráce dvou podnikajících profesních 
skupin. Obě zájmové skupiny, jak pěstitelé cukro
vé řepy, tak výrobci cukru, podpisem mezioborové 
dohody dali jasně najevo vůli pěstovat cukrovou 
řepu a vyrábět z ní cukr i po skončení kvót.

Daniel Froněk, Ministerstvo zemědělství ČR
foto: Tiskové oddělení MZe


