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1. Úvod 

 

Od 1. října 2017 dojde k ukončení produkčních kvót na cukr a výrobci cukru, bioethanolu  

a isoglukózy budou mít nově povinnost podávat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 

(dále jen „Fond“) informace o cenách, produkci a sklizni dle prováděcího nařízení Komise  

č. 2017/1185 a Nařízení Vlády č. 316/2017 za účelem sledování vývoje trhu s cukrem.  

 
1.1.  Základní pojmy:   

  

Výrobce cukru – provozovatel potravinářského podniku vyrábějící cukr se sídlem v České 

republice evidovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce  

 

Výrobce bioethanolu - provozovatel potravinářského podniku vyrábějící bioethanol  

se sídlem v České republice evidovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce  

 

Výrobce isoglukózy - provozovatel potravinářského podniku vyrábějící isoglukózu  

se sídlem v České republice evidovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce  

 

NV – Nařízení Vlády 

 

NK - Nařízení Komise  

 

NKvPP – Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

 

PNK – prováděcí Nařízení Komise   

 

EPAR – nařízení Evropského parlamentu a Rady   

  

1.2.  Legislativa:   

  

1.2.1. Pro období od 1. 10. 2017 

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují Nařízení 

Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,  

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým  

se doplňují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU)  

č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, 

 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU)  

č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění  

a ruší několik nařízení Komise, 

 

Zákon č. 256/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o Státním zemědělském intervenčním 

fondu a o změně některých dalších zákonů, 
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Nařízení Vlády č. 316/2017 Sb. ze dne 18. září 2017 o stanovení některých podmínek 

provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru,  

 

 

 

1.2.2. Pro přechodné období do 31. 12. 2018 

 

Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření 

společné organizace trhů v odvětví cukru 

 

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k 

nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót 

 

Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty 

 

Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví 

cukru 

 

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých 

celních kvót Společenství v odvětví cukru 

 

Nařízení jsou k dispozici na stránkách www.szif.cz   

 

2. Povinnosti výrobce od 1. 10. 2017 
  

Výrobce cukru, bioethanolu nebo isoglukózy je povinnen oznámit zahájení, změny a ukončení 

výkonu předmětu činnosti podle § 3 dost. 1 písm. i) zákona o potravinách Státní zemědělské  

a potravinářské inspekci. 

 

Výrobce cukru z cukrové řepy, výrobce cukru ze surového třtinového cukru, výrobce bioethanolu 

nebo výrobce isoglukózy je povinnen zasílat hlášení podle § 3 NV č. 316/2017 Sb. 

prostřednictvím datové schránky nebo ePodatelny. Z důvodu, že uvedené údaje v aktivním pdf 

formuláři bude zpracovávat systém, žádáme pokud možno o používání elektronického podpisu 

na hlášení. 

 

Pro účely poskytování informací podle kapitoly 2.1 až 2.4 budou vytvořeny formuláře ve formátu 

aktivního PDF, které budou k dispozici na webu www.szif.cz v sekci SZIF poskytuje – Společná 

organizace trhu – Rostlinná výroba – Cukr. 

 

Výrobce cukru, bioethanolu nebo isoglukózy doručí na Fond následující informace 

v požadovaných termínech: 

 

2.1.  Hlášení do 20. dne následujícího měsíce 

 

2.1.1. Prodejní cena cukru 

- vážený průměr prodejní ceny cukru za předchozí měsíc vyjádřené v CZK za tunu cukru, 

jakož i o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách; a vážený průměr 

prodejní ceny cukru odhadnuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za probíhající měsíc 

vyjádřené v CZK za tunu cukru, jakož i o odhadnutém odpovídajícím množství v tunách, 
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- jedná se o cenu ze závodu za volně ložený bílý cukr standartní jakosti vymezené v bodě 

B.II přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, který byl získán od výrobců cukru z cukrové 

řepy a výrobců cukru ze surového třtinového cukru 

 

2.1.2. Prodejní cena isoglukózy 

- vážený průměr prodejní ceny isoglukózy za předchozí měsíc vyjádřené v CZK za tunu 

isoglukózy, jakož i o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách 

 

2.1.3. Zásoby cukru a isoglukózy 

- objem produkce cukru a isoglukózy za předchozí měsíc uskladněný na konci každého 

měsíce výrobcem 

 

2.2.  Hlášení do 28. února probíhajícího hospodářského roku 

 

2.2.1. Zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy nebo surového třtinového 

cukru 

 
- datum zahájení/ukončení řepné kampaně v jednotlivých závodech výrobců  

 
2.2.2. Množství zpracované cukrové řepy/zpracovaného surového třtinového cukru 

za probíhající hospodářský rok 

 

- množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti a množství surového 

třtinového cukru v případě zpracovatele surového třtinového cukru 

-  

2.2.3. Odhad produkce cukru za probíhající hospodářský rok 

 

- údaje o předběžné výrobě cukru v probíhající kampani k datu 31. 1. 

 

2.2.4. Sklizňová plocha cukrové řepy za probíhající hospodářský rok 

- hlášení je rozděleno na sklizňovou plochu určenou k zpracování cukrové řepy na výrobu 

cukru a na výrobu bioethanolu 

 

 

2.3.  Hlášení do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku 

 

2.3.1. Cena cukrové řepy 

- vážený průměr ceny cukrové řepy v předchozím hospodářském roce, 

- jedná se o cenu cukrové řepy standardní jakosti vymezené v bodě B. I přílohy III nařízení 

(EU) č. 1308/2013, kterou vyplácí cukrovarnické podniky producentům. Cukrová řepa se 

zahrnuje do téhož hospodářského roku jako cukr z ní získaný 

 

2.3.2. Osevní plocha cukrové řepy 

- osevní plocha cukrové řepy a odhad množství cukrové řepy pro následující hospodářský 

rok, včetně seznamu pěstitelů, se kterými má výrobce cukru z cukrové řepy uzavřenou 

smlouvu o dodání 

- seznam pěstitelů je rozdělen na osevní plochu pro výrobu cukru a pro výrobu bioethanolu 
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2.4.  Hlášení do 31. října probíhajícího hospodářského roku 

 

2.4.1. Celková výroba cukru v předchozím hospodářském roce 

 

- údaje údaje o konečné výrobě cukru v uplynulé kampani k datu 30. 9. 

 

2.4.2. Celková výroba bioethanolu v předchozím hospodářském roce 

 

- jeden údaj o výrobě bioethanolu v uplynulé kampani k datu 30. 9. 

 

2.4.3. Zásoby isoglukózy na konci předchozího hospodářského roku 

 

- jeden údaj o zásobě isoglukózy k datu 30. 9. 

 

3. Kontroly na místě 
 

Podle čl. 7, odst. 1 PNK č. 2017/1185 členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, 

aby oznamované informace byly relevantní pro dotčený trh, přesné a úplné. Z toho vyplývá,  

že Fond musí zabezpečit správnost informací provedením kontrol u výrobce cukru, bioethanolu  

a isoglukózy dle § 12a odst. 1 písm. c) a d) zákona o SZIF. Na základě výsledku kontroly  

na místě má Fond oprávnění dle § 12d odst. 1 písm. a) zákona o SZIF udělit výrobci cukru 

pokutu. 

 

4. Informace k přechodnému období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 
 
NK č. 952/2006 a NK č. 967/2006 se od 1. října nebudou vztahovat na produkci cukru  

a bioethanolu v hospodářském roce 2017/2018 a následujících hospodářských letech, avšak 

jejich účinky budou nadále platit i po tomto datu, pokud jde o produkci v hospodářském roce 

2016/2017 a předchozích hospodářských letech, tzn.: 

 

4.1.  Příklady k NK (ES) č. 952/2006 

 

- hlášení, která se týkají hospodářského roku 2016/2017 a předchozích let, musí být 

učiněna na základě předpisů platných pro tyto roky, 

- články číslo 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 a 22 vztahující se k oznámení se zrušují 

s účinkem od 1. 10. 2017. Tyto články však budou platit i nadále, pokud jde  

o zbytková oznámení týkajících se systému kvót pro cukr, 

- povinnost vést záznamy po dobu alespoň 3 let a poskytovat členským státům informace 

podle článků 8, 9, 13, 15a, 21, 

- splnit informační povinnosti týkající se oznámení o cenách, zásobách, produkci  

a oblastech, jak je stanoveno v článcích,  

- Fond může stále provádět u výrobce cukru, bioethanolu nebo isoglukózy kontroly  

a udělovat sankce za neplnění podmínek daných nařízením Komise. 

 
4.2.  Příklady k NK (ES) č. 967/2006  

 

- pro výrobce cukru platí lhůta pro doložení vývozních dokladů dle čl. 19 odst. 2c. Nejzazší 

termín je 31. březen 2018. V případě, že některá místa určení nejsou způsobilá pro vývoz 

cukru vyrobený nad rámce kvóty, mohou výrobci cukru písemně požádat Fond  

o prodloužení lhůty až o 6 měsíců. 

- oznámení o výši poplatku z přebytku podle článku 3; 

- použití výroby cukru mimo rámec kvót, jako jsou dodávky nebo vývozy, oznámení 

vnitrostátním orgánům a oznámení Komisi, jak je stanoveno v článcích 4, 18 a 19; 

- platí povinnost pro zpracovatele týkající se dodávek surovin a sankcí podle článku 9; 
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- pro zpracovatele platí povinnost vést záznamy po dobu nejméně tří let podle článku 11; 

- povinnosti týkající se převodu podle článků 15, 16 a 17; 

 
V případě dotazů týkajících se období po ukončení produkčních kvót na cukr a s tím souvisejících 

nových pravidel v oblasti cukru se obraťte na Oddělení dotací včelařských opatření, cukru  

a propagace: cukr@szif.cz 

 
5. Obchod se třetími zeměmi  
 
V obchodování s cukrem se třetími zeměmi dochází od 1. 10. 2017 k několika změnám. U všech 

níže uvedených změn platí toto pravidlo: 

V případě, že byla vystavena licence na níže uvedené režimy před 1. 10. 2017, je nutné 

předložit důkazy o použití takové licence dle ustanovení platných v době vystavení 

licence.  

 
5.1.  Dovoz cukru v rámci preferenčních dohod  

NKvPP (EU) 2015/1538 a PNK (EU) 2015/1550 pozbývají platnosti, ustanovení o cukru 

v Příloze k NKvPP (EU) 2016/1237 ruší povinnost předkládat licence na dovozy v rámci 

preferenčních podmínek od 1. 10. 2017. 

 

Na základě výše uvedených informací dochází ke zrušení povinnosti předkládat dovozní 

licence AGRIM při dovozu v rámci preferenčních podmínek. Mezinárodní dohody se nemění a 

zůstávají nadále v platnosti. Snížené dovozní clo je přiznáváno na základě důkazu o původu.  

 
5.2.  Dovoz cukru v rámci kvót řízených licencemi AGRIM 

Kapitola II a čl. 14 kapitoly III NK (ES) č. 891/2009 pozbývají platnosti. 

 

Dochází ke zrušení těchto dovozních kvót řízených licencemi: 

09.4380 – cukr výjimečného dovozu 

09.4390 – cukr průmyslového dovozu 

 

Nadále budou řízeny licencemi tyto kvóty: 

09.4317 – dovoz cukru CXL z Austrálie 

09.4318 – dovoz cukru CXL z Brazílie  

09.4319 – dovoz cukru CXL z Kuby 

09.4320 – dovoz cukru CXL z kterékoliv třetí země 

09.4321 – dovoz cukru CXL z Indie 

09.4329 – dovoz cukru CXL z Brazílie  

09.4330 – dovoz cukru CXL z Brazílie 

09.4324 – dovoz cukru z Albánie 

09.4325 – dovoz cukru z Bosny a Hercegoviny 

09.4326 – dovoz cukru ze Srbska 

09.4327 – dovoz cukru z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

 
5.3.  Vývoz cukru 

Ustanovení týkající se povinnosti předkládat vývozní licenci AGREX uvedená v NK (ES)  

č. 951/2006 a ustanovení v Příloze k NKvPP (EU) č. 2016/1237 ruší povinnost předkládat 

licence na vývoz cukru od 1. 10. 2017. 

  

V případě dotazů týkajících se dovozních a vývozních licencí v oblasti cukru se obraťte  

na Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk: licence@szif.cz .  
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6. Seznam příloh 
 

Hlášení podle § 3 NV č. 316/2017 Sb. podávané do 20. dne měsíce 

Hlášení podle § 3 NV č. 316/2017 Sb. podávané do 28. 2. probíhajícího hospodářského roku 

Hlášení podle § 3 NV č. 316/2017 Sb. podávané do 30. 4. probíhajícího hospodářského roku 

Hlášení podle § 3 NV č. 316/2017 Sb. podávané do 31. 10. následujícího hospodářského roku 

Hlášení o cenách a prodaném množství dle § 3 NV č. 316/2017 Sb. podávané do 20. dne  

v měsíci 

Seznam pěstitelů cukrové řepy (příloha k Hlášení k 30.4.) 

 

Formuláře ve formátu aktivního PDF budou dostupné na webu www.szif.cz v sekci SZIF 

poskytuje – Společná organizace trhu – Rostlinná výroba - Cukr 

 

7. Kontakty   
  

Státní zemědělský intervenční fond   

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

E-mail: info@szif.cz  

mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/
mailto:info@szif.cz

