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Vyplacení restrukturalizační podpory v cukrovarnickém průmyslu v 
roce 2009 

 
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyplatil v únoru 2009 druhou část  podpory 
ve výši 1 251 430 125 Kč v rámci restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství. 

 
První část restrukturalizační podpory  ve výši 750 684 526 Kč  Fond  vyplatil v červnu 2008 cukrovaru 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.,  pěstitelům cukrové řepy a poskytovatelům specializovaných 
strojů, kteří měli uzavřeny smlouvy o dodávkách a spolupráci.  

 
Dle nařízení Rady (ES) č. 320/2006 v platném znění, kterým se zavedl dočasný režim restrukturalizace 
cukrovarnického průmyslu ve Společenství, bylo možné vzdát se zcela nebo částečně kvóty na výrobu 
cukru a po splnění určených podmínek čerpat restrukturalizační podporu. Pro tento účel Evropská komise 
zřídila dočasný restrukturalizační fond, ze kterého se financují restrukturalizační opatření pro 
cukrovarnický průmysl Společenství.  

 
V listopadu 2006 se cukrovar EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. jako jediný v ČR vzdal celé své 
kvóty ve výši 102 473 tun cukru a požádal o poskytnutí restrukturalizační podpory z důvodu ukončení 
výroby cukru ve 3 výrobních závodech v ČR. Splněním podmínek, které ukládá NK  (ES) č. 320/2006, 
čl.3, odst. 5 a) o plné demontáži zařízení na výrobu cukru, a na základě způsobilé žádosti byla Fondem 
cukrovaru přiznána restrukturalizační podpora pro hospodářský rok 2007/2008 ve výši 730 EUR/ t cukru 
tj. celkem 74 805 139 EUR. 

 
Část této podpory náleží pěstitelům cukrové řepy, kteří se v souvislosti se vstupem cukrovarnického 
podniku do procesu restrukturalizace museli vzdát pěstování cukrové řepy.  Část podpory rovněž tak 
náleží poskytovatelům strojů, kterým se tak kompenzuje ztráta investic vložených do specializovaných 
strojů, které nelze použít pro jiné účely. Z celkové výše restrukturalizační podpory byla přiznána část 
podpory ve výši 70,7% cukrovaru EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., část podpory ve výši 27,5% 
smluvním pěstitelům cukrové řepy a 1,8% smluvním poskytovatelům strojů. 

 
Všem příjemcům byla první splátka v tomto poměru a ve výši 40% vyplacena v  červnu roku 2008 a 

druhá splátka pak ve výši 60% v únoru 2009: 
 

Příjemce 
restrukturalizační  
podpory 

Vyplacení 1. části 
(40%) v červnu 2008 
v Kč* 

Vyplacení 2. části 
(60%)v únoru 2009 
v Kč* 

 
Celkem* v Kč 
 

EASTERN SUGAR 
ČESKÁ REPUBLIKA,  
a. s. 

530 879 982 885 004 525 1 415 884 507 

Pěstitelé cukrové řepy 
(143 pěstitelů) 

206 499 097 344 244 728 550 743 825 

Poskytovatelé strojů 
(12poskytovatelů) 

13 305 447 22 180 872 35 486 319 

Celkem* v Kč 750 684 526 1 251 430 125 2 002 114 651 

 
* pro přepočet byl použit aktuální kurz Kč dle NK (ES) č. 1913/2006 


