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Zdráhal I., Chmelíková G., Bečvářo
vá V.: Profitability of Sugar Industry in 
Euro pean Union

This paper investigates the profitability of 
sugar industry in the European Union over 
the period between 2006 and 2015. For this 
purpose, the level and change in the return 
on assets was analysed using a set of sugar 
processing companies. AMADEUS, the trans
European database compiled by Bureau van 
Dijk Electronic Publishing, was used as the 
main data source of the company data. Out 
of a total number of 183 companies belonging 
to the NACE 1081 classification, a sample of 
50 companies was selected to appropriately 
represent the sugar processing companies in 
the European Union. The results of the analysis 
point to the ability of the European sugar 
industry to effectively generate profit from 
the invested capital (at EU level). However, 
there are differences in the profitability of 
total assets among the companies, including 
their ability to respond to price changes on 
the European and world markets.
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Kniha navazuje na úspěšné české vydání a je nyní předkládána v anglické verzi. 
Pokrývá témata oboru měření a regulace v tech no logických odvětvích che
mic kého, potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Publikace poskytne 
čtenářům základní znalosti z oborů auto ma tic kého řízení a tech no lo gic kého 
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tech nolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, 
protože automatizační prostředky jsou dnes nedílnou součástí provozních tech
nologických zařízení i labo rator ních aparatur a stále ve větší míře se v praxi 
uplatňuje i řízení procesů počítačem.
Kniha je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s měřením 
a řízením procesů v chemickém, petrochemickém, potravinářském, bio tech
no lo gickém, farmaceutickém průmyslu a dalších výrobách a měla by sloužit 
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Publikace obsahuje řadu barevných obrázků.
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– kapitoly 1 – 2 popisují základní pojmy a způsoby kreslení a označování 

měřicích a řídicích obvodů, obecné vlastnosti provozních měřicích pří strojů, 
včetně nejistot měření, dále měření a sběr dat pomocí počítače, internet věcí 
a Průmysl 4.0,

– kapitoly 3 – 11 jsou věnovány principům a metodám měření tech no logických 
veličin a popisu přístrojového vybavení pro měření teploty, tlaku, hladiny, 
průtoku, množství tepla, hmotnosti (průmyslové vážení), vlhkosti, složení 
kapalných a plynných směsí a měření velikosti částic.

Svazek II. Process Control má také dvě části:
– kapitoly 12 – 14 uvádějí postupy při vytváření matematických modelů 

regulovaných soustav a při simulaci jejich chování, kap. 15 – 20 popisují 
tématiku řízení výrobních procesů, logického řízení, řízení dávkových pro
cesů, počítačových řídicích a informačních systémů, moderních metod řízení 
a počítačových simulací technologických provozů,

– kapitoly 21 – 23 uvádějí praktické ukázky řízení modelových a labo ra torních 
stanic a průmyslových aplikací řízení pokrývajících průřezově potravinářství, 
biotechnologie, chemické a ostatní výroby, včetně cukrovarnictví.
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