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Evropská unie je významným producentem cukru s důležitým 
postavením na světovém globálním trhu s cukrem. Produkce 
cukru v Evropské unii se soustředí zejména na zpracování 
cuk rové řepy (1). V průběhu posledních let se vyhranila v rámci 
světové produkce cukru skupina globálních hráčů. Aliance mezi 
pro du centy cukru vedla k trendu, kdy se dříve konkurenční 
trh stal značně koncentrovaný s omezenou konkurencí, což se 
projevilo v tvorbě společné cenové politiky cukru v Evropské 
unii (2). Toto tvrzení podporuje Maitah et al. (3), který rovněž 
dospívá k závěru, že evropský trh s cukrem je vysoce specifický. 
I když více než sto továren vlastnilo asi 50 společností, systém 
vykazuje vysokou koncentrovanost, a dokonce na určitých 
místech dokonce monopolizaci. Naše země v minulém století 
patřila k eko nomikám produkujícím velké množství cukru 
a v pro dukci byla soběstačná. Vlivem politických opatření státu 
na konkurenceschopnost českého cukrovarnictví se zabývala 
Bavarová (4). Důležitým mezníkem pro český trh s cukrem byl 
vstup České republiky do Evropské unie. Dopadem vstupu 
Česka do EU se zabývali Doucha a Foltýn (5). Současně trendy 
ve spotřebě cukru v Česku vedly k nárůstu poptávky po dovozu 
cukru. Vstup do Evropské unie však pro Českou republiku 
zna menal také dopad na exportní nabídku země. Jak poukázala 

např. Kovářová et al. (6), pro Česko je zejména v období nižších 
cen cukru důležité vyvážet cukr do okolních evropských zemí, 
které nejsou v produkci cukru soběstačné.

Cílem předloženého textu je zhodnocení vývoje a směřování 
zahraničního obchodu Česka s cukrem. Pro tyto účely je stanoven 
dílčí cíl: analýza časových řad zahraničního obchodu s cukrem 
v podobě analýzy absolutních a relativních ukazatelů časových 
řad exportu, importu a čistého exportu řepného a třtinového 
cukru. Druhým dílčím cílem je pak vyhodnocení dotazníkového 
šetření mezi občany České republiky zacílené na strukturu 
poptávky českých občanů po řepném a třtinovém cukru a zjištění 
jejich preferencí ohledně původu cukru.

Metodika a zdroje dat

Teoretická východiska článku byla zpracována pro střed nic
tvím analýzy a následné syntézy sekundárních zdrojů, základní 
použitou metodou bylo zkoumání dokumentů, zejména vědec
kých článků a odborných publikací. Statistické údaje a některé 
doplňující informace byly získány z aktuálních oficiálních 
internetových pramenů, především z dat Českého statistického 
úřadu (7). Metody použité v tomto článku lze rozdělit do dvou 
fází: v první fázi je provedena analýza časových řad vývoje 
ex portu a importu cukru v členění na cukr řepný a třtinový. 
Časové řady jsou k dispozici za dvacet let od roku 1999 do roku 
2019. Zkoumány jsou absolutní i relativní hodnoty, sledován je 
zejména trend těchto funkcí. 

Výsledky z analýzy časových řad jsou dále konfrontovány 
s výsledky zjištěnými z dotazníkového šetření, které bylo rea li
zo váno v roce 2000 a bylo zaměřeno na hodnocení preferencí 
obyvatel České republiky v tom, zda preferují spíše tuzemský, 
nebo zahraniční cukr, tedy zjišťována byla mj. velikost poptávky 
po dovozu na preferencích spotřebitelů cukru. Pro získání 
aktu álních spotřebitelských informací byl usku teč něn primární 
výzkum, který se zabýval zjišťo váním rozsahu, velikosti a struk
tury poptávky po cukru. Pro získání primárních dat byl využit 
kvantitativní výzkum pomocí dotaz níkové techniky sběru dat. 
Výzkum byl rea lizován v roce 2020 v měsících září až říjnu. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cel kem 688 res pon
dentů, což představovalo 64 % návratnost po vyřazení prázd ných 
či neú pl ných dotazníků. Genderové složení res pon dentů bylo 
250 (36 %) muži a 438 (64 %) ženy. Věková skladba res pon
dentů byla roz dě lena do skupin 0 – 20 let, 21 – 25 let, 26 – 30 let, 
31 – 40 let, 41 – 50 let, 51 – 60 let a 61 a více let. Domi nantní 
sku piny jsou 0 – 20 let a 21 – 25 let, které společně tvoří 85 % 
všech respondentů. Struk tura poptávky res pon dentů byla dále 
zkou mána podle nej vyš šího dosaženého vzdě lání a výše příjmů. 
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Z cel ko vého počtu dotazovaných označilo, 
že pra videlně sladí, 52,76 % respondentů.

V rámci deskriptivní statistiky byly využity 
absolutní a rela tivní četnosti a pro analýzu 
získaných dat byly použity kon tin genční ta
bulky a χ2 test. Kontingenční tabulka obsahuje 
pozo rované četnosti z dotazníkového šetření 
jednotlivých kom binací znaků. Z rozdílů 
(rezi duí) pozorovaných četností a čet ností 
zís ka ných z předpokladu nulové hypotézy 
je spo čítáno celkové normované reziduum. 
Jeli jeho hod nota menší než kri tická hodnota 
roz dělení χ2 na hladině významnosti 0,95 pro 
patřičný stupeň volnosti, nulovou hypotézu 
nelze na 95% hladině výz namnosti zamítnout. 
V pří padě zamítnutí nulové hypotézy a pro ká
zání závislosti je zjišťováno Cramerovo V pro 
ově ření síly této závislosti. Doplňkovou meto
dou bylo testování relativních čet ností podle 
vzorce:

U =   ,

kde P je hodnota pravděpodobnosti, π0 je před
pokládaná prav dě po dobnost daný počtem 
variant výběru; n je velikost vzorku. Zjištěné 
hod noty U  jsou porovnány s kritickou hod
notou nor mál ního normovaného rozdělení na 
hla dině prav dě po dob nosti 5 %. 

Dovoz vyjádřen pomocí funkce dovozní 
poptávky je vyjád řen pomocí rovnice: dovozní 
pop távka = celková poptávka minus domácí 
na bídka. Přebytek domácí poptávky nad 
domácí nabídnou tak určuje velikost dovozní 
pop távky. Opačně vývoz vyjádřen pomocí 
funkce nabídky exportu je dán vztahem: 
vý vozní nabídka = cel ková nabídka minus 
do mácí poptávka. Pře bytek domácí nabídky 

stabilnímu růstu spotřeby cukru. Hodnoty vývozu a dovozu cukru 
zjištěné z dat Českého statistického úřadu za sledované období 
(1999 – 2019) zahrnují jak produkci samotnou, tak v případě 
vývozu i hodnotu reexportu.

V grafu na obr. 1. jsou zachyceny výsledky analýzy dovozu 
cukru řepného i třtinového. Zachycuje vývoj absolutních hod not, 
tj. jak hod noty dovozu obou druhů cukru v Kč, tak mezi roční 
tem pa růstu v procentním vyjádření. Z uvedeného lze vyvodit 
něko lik závěrů: 
1. Z dlouhodobého hlediska lze pozorovat růst poptávky po 

dovozu cukru (řepném i třtinovém), která je odvozena od 
poptávky po cukru celkově.

2. Významně roste poptávka po třtinovém cukru, což se projevuje 
i v růstu dovozní poptávky; průměrné tempo růstu třtinového 
cukru za sledované období činil 141,03 % (měřeno jako 
geo metrický průměr), oproti tomu řepný cukr za sledované 
období zaznamenal průměrné meziroční tempo růstu 97,57 %.

3. Existují velké odchylky v meziročních tempech růstu, které 
významně komplikují mapování trendu funkce; průběh funkcí 
nelze s dostatečnou hladinou spolehlivost popsat ani lineární, 
ani kvadratickou funkcí.

n

P – π0

π π0 0· (1 – )

Obr. 1. Vývoj dovozu řepného a třtinového cukru

Dovoz cukru (mil. Kč)
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Pramen: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu (7)

Obr. 2. Vývoj vývozu řepného a třtinového cukru

Vývoz cukru (mil. Kč)
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VESELá, SEVEROVá: Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru

nad do mácí poptávkou tak určuje veli kost vývozní nabídky. 
Při ana lýze primárních dat byly proto testovány tyto nulové 
hypotézy:
–	H01:	neexistuje	závislost	mezi	preferencí	původu	cukru	a	po
hla	vím,

–	H02:	neexistuje	závislost	mezi	preferencí	původu	cukru	a	vě
kem,

–	H03:	neexistuje	závislost	mezi	preferencí	původu	cukru	a	vzdě
láním,

–	H04:	neexistuje	závislost	mezi	preferencí	původu	cukru	a	výší	
příjmu.

Stanovené hypotézy mají za cíl ověřit, zda spotřebitelé 
v Čes ku mají preference ohledně původu cukru a pokud ano, 
zda upřed nostňují domácí cukr, nebo zahraniční.

Výsledky a diskuse

Česko patří k zemím se stabilním zázemím a dlouholetou 
historií v oblasti produkce řepného cukru. Zároveň dochází ke 
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dlouhodobě dovoz nad vývozem. Výjimkou 
jsou zejména roky 2013, 2005 a 2004. Rovněž 
lze konstatovat, že vývoj čistého exportu je 
v pří padě řepného cukru relativně sta bilní 
a vy ka zuje víceméně kon stantní mezi roční 
změ ny, oproti tomu čistý export třti no vého 
cuk ru vykazuje značné od chylky v mezi roč
ních tempech růstu. 

Výsledky dotazníkového šetření

Z celkového počtu 688 respondentů jich 
148 potvrdilo, že pre  ferují tuzemský cukr, 
19 uved lo, že preferují cukr zahraniční a 521 
uved lo, že otázku původu cukru neřeší. Tab. I. 
uvádí abso  lutní četnosti.

Z uvedených výsledků je jednoznačně pa
tr né, že z osob, které mají preference ohled ně 
pů vodu cukru, jich 88,62 % preferuje tu zem ský 

Tab. I. Odpovědi respondentů na otázku: „Preferujete tuzemský, 
nebo zahraniční cukr?“

Ano, preferuji 
tuzemský

Ano, preferuji 
zahraniční

Nemám 
preference

Celkem s vyhraněnou 
preferencí

148 19 521 167

Pramen: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření (2020)

Obr. 3. Vývoj čistého vývozu řepného a třtinového cukru

Čistý export cukru (mil. Kč)
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4. Preference spotřebitelů se přesouvají od řepného cukru smě
rem k třtinovému. To lze připisovat zejména faktu, že lidé 
často vnímají třtinový cukr jako zdravější.

Obr. 2. zachycuje výsledky analýzy vývozu cukru – řepného 
a třtinového. Zachycuje vývoj absolutních hodnot, tj. hodnoty 
dovozu obou druhů cukru v Kč, tak meziroční tempa růstu 
v pro cent ním vyjádření. Závěry z analýzy časových řad jsou:
1. Významně roste export, resp. reexport třtinového cukru z Čes

ka; průměrné meziroční tempo růst třtinového cukru činilo 
114,36 % (měřeno geometrickým průměrem), tato hod nota 
však klesla na 97,65 % při abstrahování od hodnoty roku 2003, 
kdy došlo k meziročnímu extrémnímu nárůstu o 2 300 %.

2. Vývoj exportu třtinového cukru vykazuje z dlouhodobého 
hlediska trend růstu, avšak vysoké odchylky v meziročních 
hod notách také značně komplikují predikci budoucího 
vývoje.

Po hodnocení samotného dovozu a vývozu cukru je po zor
nost věnována tzv. čistému exportu neboli saldu zahra nič ního 
obchodu s oběma druhy cukru. Čistý export je zjišťován jako 
hodnota vývozu cukru snížená o hodnotu dovozu cukru. V grafu 
na obr. 3. je zachycen vývoj čistého exportu řepného i třtinového 
cukru.

Až na výjimky (roky 2001 a 2013) meziroční tempa růstu obou 
druhů cukru jsou v kladných číslech, tj. dochází k růstu čistého 
exportu (tedy roste vývoz oproti dovozu). Čistý export třti nového 
cukru vykazuje trend klesající – v roce 2019 již dovoz převyšoval 
vývoz 9,34×. Závěr jednoznačně potvr zuje ros toucí poptávku 
třtinového cukru a jeho spotřeby v Česku. K ob dob nému závěru 
lze dospět i v případě řepného cukru – rovněž zde převažuje 

cukr. Test relativních četností (test alter na tivního roz dělení) 
ověřuje, zda exis tuje v od po vě dích rozdíl, který je sta tis ticky 
výz namný a lze jej aplikovat na celou spo leč nost. Pro tyto účely 
se stanoví nulová a alter nativní hypo téza:
–	H0:	neexistuje	statisticky	významný	rozdíl	v	preferencích	spotře
bitelů	ohledně	původu	cukru,

–	H1:	existuje	statisticky	významný	rozdíl	v	preferencích	spot	ře
bitelů	ohledně	původu	cukru.

Teoretické pravděpodobnosti odpovědí ano versus ne činí 
50 : 50. 

U =                     =                        =  9,9823 ,

kde P je hodnota pravděpodobnosti, π0 je předpokládaná prav
dě podobnost daný počtem variant výběru; n je velikost vzorku. 
Zjištěné hodnoty U  jsou porovnány s kritickou hod no tou nor mál
ního normovaného rozdělení na hladině prav dě po dob nosti 5 %. 
Zjištěná kritická hodnota nor málního normovaného roz dě lení 
je 2,5758. Vypočtené hod nota U je větší než kritická hod nota, 
tedy nulovou hypotézu lze zamítnout a přijmout alter nativní 
hypo tézu: existuje sta tis ticky významný rozdíl preferencích 
spotřebitelůohledněpůvoducukru.

Tab. II. uvádí výsledky respondentů v členění dle po hla ví 
respondentů. Relativní četnosti jsou zjišťovány jako podíl abso
lut ních odpovědí vůči celkovému počtu osob v dané vě kové  
kategorii. Pro hypotézu H01 byla vypočtena statistika χ2 (0,87226), 
která je nižší než kritická hodnota χ2 rozdělení o 2 stup ních 
volnosti na hladině pravděpodobnosti 0,95. Nulovou hypo tézu 
tedy nelze zamítnout a je nutné konstatovat, že ne exis tuje závis
lost mezi preferencemi občanů ohledně místa původu cukru 
a pohlavím. 

Tab. III. uvádí výsledky respondentů v členění dle věku res
pon dentů. Relativní četnosti jsou zjišťovány jako podíl abso lutních 
odpovědí vůči celkovému počtu osob v dané věkové kategorii. 
S ohledem na nižší počty odpovědí v někte rých věkových 
kategoriích byly sloučeny odpovědi do dvou věko vých kategorií: 
0 – 30 let a nad 30 let. Pro hypotézu H02 byla vypoč tena sta tis tika 
χ2 (113,1965), která je vyšší než kri tická hod nota χ2 rozdělení 
o 2 stup ních vol nosti na hladině prav dě po dob nosti 0,95. Nulo vou 

n 688

P – π0 0,8862 – 0,5

π π0 0· (1 – ) 0,5 ·(1 – 0,5)
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hypotézu tedy lze zamít nout a je možné 
konstatovat, že exis tuje závis lost mezi 
preferencemi ob čanů v tom, zda upřed
nostňují cukr tuzem ský nebo zahraniční, 
a věkem. Síla této závislosti je střední, 
Cra merovo V vyka zuje hod notu 0,4056. 

Tab. IV. pak uvádí výsledky respon
dentů v členění dle nej vyš šího dosaže 
né ho vzdělání respondentů. Rela tivní 
čet nosti jsou zjišťo vány jako podíl 
abso lut ních odpovědí vůči cel ko vému 
počtu osob v dané věkové kategorii. 
Pro hypotézu H03 byla vypočtena sta
tis tika χ2 (6,3179), která je vyšší než 
kri tická hodnota χ2 rozdělení o 2 stup
ních volnosti na hladině prav dě po
dobnosti 0,95. Nulovou hypotézu tedy 
lze zamít nout a je mož né konstatovat, 
že existuje závislost mezi preferencemi 
občanů v tom, zda upřednostňují cukr 
tuzem ský nebo zahraniční, a vzdě láním. 
Síla této závislosti je nízká, Cramerovo 
V vy kazuje hod notu 0,0958. Pro hypo
tézu H04 byla vypočtena statistika χ2 
(50,8769), která je vyšší než kritická 
hod nota χ2 rozdělení o 4 stupních vol
nosti na hladině pravděpodobnosti 0,95. 
Nulovou hypo tézu tedy lze zamítnout 
a je možné konstatovat, že existuje závis
lost mezi preferencemi občanů v tom, 
zda upřednostňují cukr tuzemský nebo 
zahraniční, a vzděláním. Síla této závis
losti je nízká, Cramerovo V vykazuje 
hod notu 0,2719. 

Závěr

Spotřeba cukru v Česku vykazuje 
stabilní tendenci mírného růstu. Struk tura 
poptávky po cukru však došla v po sled
ních letech určitých změn. Významně 
roste poptávka a preference spot řebitelů 
po třtinovém cukru. To se jednoznačně 
projevilo v růstu spotřeby třtinového 
cukru a poptávky po jeho dovozu. Tento 
trend byl zachycen a od vozen z analýzy 
časových řad a stejně tak z preferencí 
spotřebitelů na základě výsledků dotaz
ní ko vého šetření, které bylo prováděno 
v roce 2020 v Česku a účast nilo se jej celkem 
688 respondentů. Z celkového počtu 
res pon dentů, kteří vyjádřili pre ference 
ohledně druhu cukru se jich vy slovilo 
80,87 % pro třtinový cukr. To se fakticky 
pro je vuje s růstem poptávky po dovozu 
třtino vého cukru. Rovněž většina res pon
dentů, kteří vyjádřili preference ohledně 
původu cukru se jich vyjádřilo 88,62 %  
pro tuzemský cukr. To se týká zejména 
struk tury spotřeby řepného cukru.

Tab. II. Preference zahraničního nebo tuzemského cukru – výsledky dle pohlaví

H01 – 
pohlaví 

Ano, preferuji zahraniční Ano, preferuji tuzemský Nemám preference

Celkem
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)

Muži 5 2,00 55 22,00 190 76,00 250

Ženy 14 3,20 93 21,23 331 75,57 438

Celkem 19 148 521 688

Pramen: dotazníkové šetření, vlastní výzkum

Tab. III. Preference zahraničního nebo tuzemského cukru – výsledky dle věku respondentů

H02 – 
věk 

Ano, preferuji zahraniční Ano, preferuji tuzemský Nemám preference

Celkem
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)

0 – 30 12 66,10 110 18,80 463 33,90 585

> 30 let 25 71,52 38 36,89 40 28,48 103

Celkem 37 148 503 688

Pramen: dotazníkové šetření, vlastní výzkum

Tab. IV. Preference zahraničního nebo tuzemského cukru – výsledky dle vzdělání

H03 – 
vzdělání 

Ano, preferuji zahraniční Ano, preferuji tuzemský Nemám preference

Celkem
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)
absolutně 

(1)
relativně 

(%)

SŠ 9 1,80 108 21,60 383 76,60 500

VŠ* 10 5,32 40 21,28 138 73,40 188

Celkem 19 148 521 688

* Bc., Ing., Ph. D. Pramen: dotazníkové šetření, vlastní výzkum

VESELá, SEVEROVá: Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru



LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 137, č. 7 – 8, červenec – srpen 2021282

Tab. V. Preference zahraničního nebo tuzemského cukru – výsledky dle výše příjmu

H04 – příjem 
Ano, preferuji zahraniční Ano, preferuji tuzemský Nemám preference

Celkem
absolutně (1) relativně (%) absolutně (1) relativně (%) absolutně (1) relativně (%)

0 – 15 000   7   1,48 95 20,13 370 78,39 472

15 001 – 30 000 12 15,58   5   6,49   60 77,92   77

> 30 000   7   5,04 41 29,50   91 65,47 139

Celkem 26 141 521 611

Pramen: dotazníkové šetření, vlastní výzkum

Tato	studie	byla	podpořena	Interní	grantovou	agenturou	Provozně	
ekonomickou	fakultou	ČZU	v	Praze	(projekt	č.	20161004	–	Ana
lýza	modelů	cenové	konkurence	na	oligopolních	trzích	potra
vinářských	komodit).

Souhrn

Česká republika je součástí světového trhu s cukrem. Produkce cukru 
v České republice v posledních letech prošla výraznými změnami, 
zejména vstup ČR do EU znamenal pro Českou republiku a její trh 
s cukrem řadu změn. Ty se projevily mj. ve struktuře zahraničního 
obchodu. Z dlouhodobého hlediska roste spotřeba cukru a tím 
i do vozní poptávka. Rovněž se mění struktura poptávky, lidé více 
preferují nyní více třtinový cukr, než tomu bylo dříve. V předloženém 
textu je provedena analýza dovozní poptávky, vývozní nabídky 
a vy hod nocen průzkum mezi obyvateli České republiky ve struktuře 
jejich poptávky po cukru.

Klíčová slova: cukr; export; import; poptávka; řepný cukr; spotřeba; 
třtinový cukr.
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Veselá K., Severová L.: Evaluation of Development and 
Trend of Sugar Exports and Imports

The Czech sugar market is a part of the world sugar market. Sugar 
production in the Czech Republic has undergone a number of 
changes in recent years; especially Czech accession to the European 
Union has changed the market significantly. These facts also reflect 
in the structure of foreign trade. In the long term, sugar consumption 
has increased leading to an increase and change of the structure 
of import demand; consumers now prefer cane sugar more than in 
the past. This paper analyzes import demand, export supply and 
evaluates a survey carried out among Czech residents concentrating 
on consumption demand.

Key words: sugar; export; import; demand; beet sugar; consumption; 
cane sugar.
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