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ABSTRAKT
Evropský cukerní trh prochází v posledních letech bouřlivým vývojem, způsobeným
zejména reformou Společné zemědělské politiky EU a s ní související reformou
cukerního pořádku. Cílem této práce je analyzovat vliv tohoto nestabilního prostředí na
hospodaření vybraného cukrovaru, společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. V první
části je nejdříve popsána situace na trhu cukru, zahrnující vlivy Světové obchodní
organizace, vznik a průběh cukerní reformy a vývoj cukerního trhu v České Republice po
roce 1989. Následuje detailní popis českého cukrovarnictví, zahrnující vstupy a výstupy
odvětví a konkurenci. Poslední část potom analyzuje zvolený cukrovar pomocí
poměrových ukazatelů. Soustředí se přitom zejména na likviditu, provozní efektivitu,
zadlužení a ziskovost společnosti.

ABSTRACT
The European sugar market has undergone a turbulent development in recent years,
caused mainly by the reform of the Common Agricultural Policy and related reform of the
Common Market Organization for sugar. The goal of this thesis is to analyze the impact
of such an unstable environment on an economy of a chosen sugar producer, the company
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. The first part discusses the situation on the sugar market
including the impact of WTO regulations, the origin and process of the sugar reform as
well as the development of sugar market in the Czech Republic after 1989. Next comes
detailed description of the Czech sugar industry, including inputs, outputs and
competition. The final part analyses the chosen company through the use of financial
ratios, concentrating mainly on liquidity, efficiency, debt and profitability of the
corporation.
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SEZNAM ZKRATEK
AKT

země Afriky, Karibiku a Tichomoří

AMS

Aggregate Measurment of Supports

CAP

Common Agricultural Policy

CIBE

International Confederation of European Beet Growers

CMO

Common Market Organizations

ČMCS

Českomoravský cukrovarnický spolek

DDA

Doha Development Agenda

EBA

Everything But Arms

EBRD

European Bank for Recounstruction and Development

EU

Evropská unie

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ROA

Return on Total Assets

ROE

Return on Equity

SPC ČR

Svaz pěstitelů cukrovky České republiky

SSG

Special Safeguard Mechanism

SVZ

Situační a výhledová zpráva

SZIF

Státní zemědělský a intervenční fond

TRQ

Tariff Rate Quotas

UR

Uruguay Round

VÚZE

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

WTO

World Trade Organization

ZSZ

Zpráva o stavu zemědělství
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Kapitola I
ÚVOD

Evropský trh s cukrem prochází v posledních letech bouřlivým vývojem. Toto
nestabilní prostředí má po vstupu České republiky do Evropské unie samozřejmě vliv i na
české podniky, které cukr zpracovávají. Základem všech probíhajících změn je Reforma
společné zemědělské politiky EU a s ní související reforma cukerního pořádku. Ta musí
již od začátku čelit nelehkému úkolu vyrovnávat tlaky Světové obchodní organizace na
liberalizaci cukerního trhu proti snahám Evropské unie naopak svůj trh bránit proti
levným dovozům cukru ze zahraničí. Jejímu zavedení se proto dostalo velké pozornosti a
neobešlo bez potíží.
Jaký však mají změny související s reformou cukerního pořádku EU vliv na
domácí výrobce cukru? Je pro ně reforma přínosem v podobě konečně jasných a
efektivních pravidel nebo znamená spíše zátěž a nutnou důkladnou restrukturalizaci? Lze
předpokládat, že žádná společnost produkující cukr nevyšla z reformního období
posledních let nedotčena. Cílem této práce je doložit změny způsobené reformou
cukerního pořádku na výsledcích hospodaření určitého podniku. Jedná se o společnost
Cukrovary a lihovary TTD, a.s., předního cukerního producenta v České republice. Vliv,
který měla cukerní reforma na tuto firmu, proto bude významným indikátorem vlivu
změn pravidel cukerní výroby na celý český trh.
Kapitola 2 nejdříve popíše obecné trendy světového cukrovarnictví posledních let.
Budou zdůvodněny vlivy Světové obchodní organizace na utváření Společné zemědělské
politiky a především její snaha o liberalizaci odvětví cukru. Dále pak bude diskutována
samotná reforma cukerního pořádku Evropské unie, její cíle, průběh a problémy, které
provázely její implementaci. Nakonec bude nastíněn porevoluční vývoj českého
cukrovarnictví, zaměřující se zejména na změny vlastnických struktur.
Důkladnější rozbor českého cukerního trhu následuje v Kapitole 3. Ta analyzuje
trendy odvětví z pohledu cukerních producentů, jejich schopnost pokrýt poptávku a
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cenovou regulaci při výrobě cukru a zaměřuje se také na konkurenci v odvětví. Stručně se
věnuje také vztahům výrobců cukru se zemědělci.
Samotná analýza vlivu změn na trhu cukru na vybraný cukrovarnický podnik je
obsahem Kapitoly 4. Po představení společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s.,
zahrnujícím pohled do historie podniku stejně jako současnou strukturu, následuje
finanční analýza společnosti za období od roku 2002. Rozbor je založen na účetních
závěrkách společnosti a proveden pomocí poměrových ukazatelů.
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Kapitola II
HLAVNÍ TRENDY CUKROVARNICTVÍ V GLOBÁLNÍM
KONTEXTU PŘELOMU TISÍCILETÍ

II.1. Tlak WTO na odstranění ochranářských podmínek zemí
Evropské unie
Světová ekonomika a mezinárodní obchod procházely v posledních sto letech
bouřlivým vývojem a čelily mnoha tlakům. Největší vliv na jejich formování však ve 20.
století měl především trend globalizace. Sbližování a zvyšující se propojenost různých
států světa měla za následek mimo jiné enormní růst zahraničního obchodu. Spolu s ním
se objevil také další významný jev, a to výhoda specializace. Aby však obchodní vztahy
mezi jednotlivými státy fungovaly efektivně a přinášely pokud možno co největší zisk,
bylo nutné dát kooperaci mezi státy určitá pravidla. Ta nyní stanovuje Světová obchodní
organizace (World Trade Organization, WTO) v rámci Všeobecné dohody o clech a
obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Cílem WTO je především
odstraňování překážek bránících volnému a co nejefektivnějšímu zahraničnímu obchodu a
postupné otevírání obchodu vedoucí až k jednotnému trhu.
Ani oblast zemědělství nezůstala trendu globalizace ušetřena, což dokazují mnohé
statistiky růstu mezinárodního agrárního obchodu. Je tedy logické, že se tato oblast
dostala také do sféry zájmu WTO. Tato práce se věnuje výhradně vývoji situace na trhu
cukru, ovšem k pochopení širších souvislostí je nutné začít reformou zemědělství jako
celku.
Ačkoliv Světová Obchodní Organizace, potažmo její předchůdce GATT, funguje
již od roku 19471, vyjednávání o liberalizaci zemědělství začala až během tzv.
Uruguayského kola (Uruguay Round, UR) probíhajícího od roku 1986 do roku 1995. Do
té doby byla pravidla pro zemědělský obchod často nejasná a neefektivní a proto byly
1

Dohoda GATT vstoupila v platnost v roce 1947 poté, co selhala jednání o založení Mezinárodní obchodní
organizace (International Trade Organization, ITO). Až do založení WTO v roce 1995 (výsledku
Uruguayského kola) fungovala de facto jako mezinárodní organizace.

12

diskuze o odstranění překážek již od začátku velmi komplikované. Trvalo dlouho, než
bylo možné se sjednotit na alespoň prvotních změnách. První reformy byly tedy přijaty až
v roce 1994 a to na základě Dohody o zemědělství WTO (The WTO Agriculture
Agreement).

Cílem

těchto

reforem

bylo

snížení

různých

forem

podpor

a

protekcionistických opatření, která deformují volný obchod. Bylo stanoveno procentní
snížení cel, domácích podpor a vývozních podpor a zároveň určen časový limit, dokdy
mají být nařízená snížení splněna. Pravidla se lišila pro rozvojové a vyspělé země, tak jak
ukazuje následující tabulka:
Tabulka č.2.1: Cílové hodnoty snížení tarifů a podpor navržené v Dohodě o zemědělství
WTO
Vyspělé země

Rozvojové země

6 let

10 let

1995-2000

1995-2004

průměrné snížení u všech zemědělských produktů

-36%

-24%

minimální snížení na produkt

-15%

-10%

-20%

-13%

hodnota podpor

-36%

-24%

podporované množství

-21%

-14%

Tarify

Domácí podpory
snížení celkové podpory v sektoru
Vývozy

Pramen: http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd05_intro_e.htm#presentreform

Dohoda o zemědělství WTO a závazky jednotlivých států ke snížení tarifů a
podpor byly tedy prvním krokem k reformování oblasti zemědělství, tedy jeho liberalizaci
a odstranění zbytečných překážek v zemědělském obchodě. Lze říci, že během
Uruguayského kola byl nastaven rámec pro zemědělský obchod a jeho pravidla. Časové
omezení reforem pro vyspělé i rozvojové země vyžadovalo nová rokování po uplynutí
této doby. Vyjednávání tedy pokračují i nadále a to v rámci tzv. Rozvojové agendy
z Doha (Doha Development Agenda, DDA), která se datuje od IV. konference ministrů
v katarském hlavním městě Doha v listopadu 2001.
Jednání v rámci této agendy byla a stále jsou velice náročná. Čtenáři by se mohlo
zdát, že zemědělství má relativně malý rozsah a důležitost. To ostatně potvrzuje i
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následující graf č.1, který znázorňuje klesající procentuální podíl zemědělských výrobků
na celkových světových exportech
Graf č.2.1: Podíl zemědělských výrobků na světových exportech v letech 1970-2002 (v %)

Pramen: Anderson, Martin (2006)

Z globálního hlediska je to tedy úvaha pravdivá, ovšem zemědělství má klíčový význam
pro rozvojové země. Dohodnout se na pravidlech pro jeho organizaci proto činilo od
začátku jednání v rámci Doha agendy největší potíže. Už prvotní jednání byla velmi
důkladná a vycházela hlavně z předpokladu potenciálních velmi vysokých zisků
z reforem, ovšem s nejistým dopadem na rozvojové země. Bylo zdůrazňováno, že
podpory v zemědělství jsou důležité, ovšem otevření trhu je ještě důležitější, neboť tarify
jsou důvodem unikajících zisků ze zemědělství. Jako logický první krok se tedy nabízelo
zrušení veškerých podpor a liberalizace zemědělství na úroveň odpovídající liberalizaci
v ostatních odvětvích GATT. Ovšem tarify byly samozřejmě ve většině zemí na různých
úrovních. Bylo tedy nutno vzít v potaz nestejné podmínky a z toho vycházející nestejné
efekty liberalizace.
Prvotní jednání v mexickém Cancúnu v roce 2003 nebyla úspěšná, diskuze o
zemědělství vůbec nebyly zahájeny. Průlom přinesl až rok 2004. V srpnu toho roku bylo
během technických vyjednávání v Ženevě odsouhlaseno tzv. Rámcové ujednání
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(Framework Agreement). To stanovilo tři základní oblasti, o kterých by se mělo v rámci
zemědělství jednat a která se dotýkají i trhu s cukrem. Jsou jimi
1. přístup na trh
2. domácí podpory
3. vývozní soutěž.

Oblast přístupu na trh se zabývá zejména překážkami volného obchodu jako jsou
cla a netarifní bariéry (např. kvóty). Reformy dohodnuté během Urugayského kola
vycházely z takzvané tarifikace, kdy byly nejrůznější netarifní překážky převedeny na cla.
Tento první krok umožnil alespoň částečné zpřehlednění zemědělského trhu. Cla byla
potom vázána a podrobena snižování, a to průměrně o 36% a minimálně o 15% u
vyspělých zemí, u rozvojových zemí potom o průměrných 24% a minimálních 10%2.
Kvůli zachování obchodních vztahů pro tarifované produkty a přechodu pro produkty
dříve netarifované zavedlo Rámcové ujednání v roce 2004 tzv. Smluvní celní kvóty
(Tariff Rate Quotas, TRQ). Jejich součástí byla i garance přístupu na trh. Vyjednávací
strany se dohodly, že po snížení cel a tarifikaci není nutné podstatně zvýšit přístup na trh.
Došlo především k zajištění současného přístupu na trh (tzv. current acces), tj. státy, které
dovážely minimálně 5% ze spotřeby určité komodity, se zavázaly, že pod tuto hodnotu
neklesnou ani v budoucnu. Zároveň byl však pro ostatní stanoven minimální přístup na
trh (minimum acces) v hodnotě 3% domácí spotřeby dané komodity. Přístupy na trh byly
v rámci TRQ garantovány pomocí nízké celní sazby. Součástí systému bylo i flexibilní
bezpečnostní opatření pro případ nečekaných výkyvů trhu. Tzv. zvláštní ochranné
opatření (Special Safeguard Mechanism, SSG) slouží státům, které podstoupily tarifikaci,
v případě, že příliš vzrostou dovozy nebo poklesne dovozní cena.
Další zmíněná oblast, oblast domácích podpor, má na zemědělský obchod
nejednoznačný dopad. Některé dotace obchod deformují, jiné ho neovlivňují vůbec, avšak
vzhledem k odlišné podstatě zemědělské produkce byly na rozdíl od jiných odvětví
podpory v zemědělství částečně povoleny. Podpory byly rozděleny do 3 skupin, tzv.
skříněk, a to podle jejich vlivu na trh. Nejméně škodlivá je zelená skříňka (green box),
kde podpory obchod nenarušují, či narušují pouze tak málo, že jejich výše nemusí být
nijak regulována. Další skupinou je modrá skříňka (blue box). Tyto podpory mají vliv na

2

Zdroj: Anderson, Martin (2006)
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produkci, avšak zároveň brání jejímu nadměrnému růstu. Z hlediska této práce je však
nejdůležitější tzv. jantarová skříňka (amber box), kam spadá i cukr, hlavní téma této
práce. Jantarová skříňka je skupinou nejškodlivější. Dotace spadající do této oblasti
podporují výrazně výrobu a proto mají být sníženy, a to o 20% u vyspělých a o 13% u
rozvojových států. Ukazatelem podpor, jejichž hodnota má být snížena je celková
agregovaná míra podpor (Total Aggregate Measurment of Supports, AMS), což je součet
těchto dotací. K výpočtu AMS se používá následující vzorec3:
AMS = Mi ∗ ( Pi − Pa ) + Sp − Tp

kde
Mi udává množství domácí produkce
Pi cenu na domácím trhu
Pa cenu na zahraničním trhu
Sp komoditní podporu
Tp odvody, které platí výrobci
Základem k výpočtu AMS, od nějž se odvozovalo 20% a 13% snížení, zmíněné výše,
byly stanoveny ceny v letech 1986 až 1988.
Vývozní soutěž, třetí oblast, o níž se v rámci agendy Doha jedná, zahrnuje
především snižování exportních subvencí a ostatních forem podpory vývozu. V rámci
Uruguayského kola vyjednávání bylo dohodnuto snížení pouze vývozních subvencí, a to
o 21% co se týče množství subvencovaných komodit a o 36% vzhledem k hodnotě
komodit4. Agenda z Doha požaduje snížení všech forem podpor. Tento požadavek bývá
označován jako tzv. úplný paralelismus5
Shrneme-li všechny tři oblasti dohromady, znamenají zmíněné reformy pro trh
cukru ve stručnosti nutné snížení bariér bránících vstupu na trh, zlepšení přístupu na
domácí trhy, snížení domácích dotací a snížení exportních podpor.

3

Zdroj: WTO a zemědělství, pracovní příručka; Ústav zemědělské ekonomiky Praha; Praha 2006
Zdroj: Strnadlová (2004)
5
Zdroj: Zemědělství ve WTO; dokument Ministerstva průmyslu a obchodu, publikováno 21.4.2008;
http://www.mpo.cz/dokument43614.html
4
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V roce 2005 se uskutečnila VI. ministerská konference v Hong Kongu, která měla
za cíl zrevidovat postup reforem a rámcově navrhnout modality, tj. nové dohody, které by
upravovaly zemědělský obchod. Nejvýznamnější byly pravděpodobně dodatky v oblasti
vývozních subvencí, kde hongkongská jednání stanovila rok 2013 jako datum, dokdy mají
být exportní podpory rušeny, přičemž většina subvencí by měla být odbourána již do roku
2011.

II.2. Reforma cukrovarnictví v EU a změny vlastnických
struktur
Zemědělská činnost je v Evropské Unii spravována souborem nařízení, která se
souhrnně označují jako Společná zemědělská politika (Common Agricultural Policy,
CAP). Normy pro jednotlivé zemědělské produkty jsou v rámci CAP definovány
v oddílech, které se nazývají Společné organizace trhu (Common Market Organizations,
CMO). V důsledku tlaků ze strany Světové obchodní organizace a problémů na trhu
s cukrem prošla tato oblast v posledních letech rozsáhlými reformami, které budou v této
kapitole podrobněji rozebrány.
Společná organizace trhu v sektoru cukr existuje od roku 1968. Vznikla s cílem
zajišťování přiměřeného příjmu producentům cukru. Další cíl, zásobování trhu, měl být
splněn pomocí vlastní produkce. Mezi nástroje, které společná organizace trhu v sektoru
cukr používala k dosažení zmíněných cílů, se řadila dovozní cla, vysoké ceny a kvóty.
Dovozní cla sice chránila trh před konkurencí ze třetích zemí, ovšem přispívala také
k izolaci evropského cukerního trhu od toho světového. Díky kvótám, které omezovaly
produkci a odpovídaly poptávce, a vysokým cenám se dařilo systém cukerního trhu
udržovat bez větších výdajů. Ačkoliv byla tedy v době jejího vzniku situace na trhu cukru
výrazně odlišná od té současné, systém se dočkal po dlouhých téměř 40 let pouze velmi
malých změn. Cukerní trh byl jedinou oblastí, které se netýkala reforma Společné
zemědělské reformy, která proběhla v roce 1992 a to i přes některé výrazné události
v historii evropského cukerního obchodu.
Jednou takovou událostí bylo v roce 1975 zařazení nových členů Evropské unie do
společné hospodářské politiky. Společná organizace trhu tehdy musela vzít v potaz
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předchozí vztahy těchto zemí v zemědělském, potažmo cukerním obchodě a zejména u
Velké Británie to znamenalo výrazný zásah do systému CMO. Spojené království totiž
mělo závazky zejména vůči tzv. AKT zemím6. Těmto zemím a Indii byl smluvně
umožněn dovoz tzv. preferenčního cukru, tj. cukru na nějž se při importu nevztahovala
cla. Zároveň se Evropská unie zavázala za tento cukr platit garantovanou cenu.
Jak ilustruje předchozí kapitola, Uruguayské kolo vyjednávání WTO přineslo
mnohá omezení pro evropský trh s cukrem. Evropská unie musela v letech 1995/1996 až
2000/2001 upravit svůj zahraniční obchod s cukrem následujícím způsobem. Přistoupila
k redukci subvencovaných vývozů o 21%, snížila finanční prostředky určené k dotování
subvencovaných exportů7 o 36% a převedla variabilní cla na cla vázaná, která postupně o
20% snížila. Tato opatření se ovšem nedotkla vztahů se zeměmi AKT a Indií, tedy
obchodu s preferenčním cukrem. Když potom v letech 2003 a 2004 proběhla reforma
Společné zemědělské politiky, bylo jasné, že přímá reforma cukerního trhu musí
následovat. Pro lepší pochopení reforem je nezbytné nejdříve shrnout situaci v sektoru
cukru, tak jak stála bezprostředně před reformním úsilím.
Nejprve je nutné se zmínit, které produkty vlastně spadají do Společné organizace
trhu s cukrem. Evropská komise definuje produkty spadající pod CMO tak, jak je
uvedeno v následující tabulce:

Tabulka č.2.2: Produkty spadající pod Společnou organizaci trhu v sektoru cukr
CN kód

Popis

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá cukróza, v pevném stavu

1212 91

Cukrová řepa

1212 92 00

Cukrová třtina

6

Země AKT označují skupinu rozvojových zemí z oblasti Afriky, Karibiku a Tichomoří, které mají zvláštní
multilaterální vztahy s Evropskou unií. Tyto vztahy byly definovány dohodou z Lomé právě v roce 1975
v souvislosti se vstupem Velké Británie a jiných zemí do EU. Od roku 2000 jsou tyto vztahy řízeny
Dohodou z Cotonou jako nástupcem Dohody z Lomé. Velmi často se používá anglické označení ACP – The
Group of African, Carribean and Pacific countries.
7
Subvencovanými vývozy se rozumí export s nárokem na vývozní dotace. Tyto vývozní dotace pokrývají
rozdíl mezi cenou na světovém trhu a cenou evropskou a umožňují tedy prodej evropského cukru na
světovém trhu. Dotace se vyplácejí kromě cukru vyprodukovaného z cukrovky vypěstované na území EU
také za cukr dovážený v rámci dohod se zeměmi AKP a Indií.
Zdroj: EU sugar sector: Facts and figures (MEMO/04/177); publikováno na
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/177&format=HTML&aged=1&langua
ge=EN&guiLanguage=en (22.3.2009)
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1703

Melasa vznikající extrakcí cukru

1702 20

Javorový cukr, javorový sirup

1702 60 95
1702 90 99

Ostatní cukry v pevném stavu a cukrové sirupy, bez dochucovadel a barviv,
neobsahující laktózu, maltodextrózu a isoglukózu

1702 90 60

Umělý med, s i bez příměsi přírodního medu

1702 90 71

Karamel s podílem cukrózy v suchém stavu 50% a více

2106 90 59

Dochucené nebo dobarvené cukrové sirupy, s výjimkou sirupů z isoglukózy,
laktózy, glukózy a maltodextrózy
Cukrové řízky a ostatní odpad při zpracování cukru

2303 20
1702 30 10
1702 40 10

Isoglukóza
1702 60 10
1702 90 30
2106 90 30

Ochucené či dobarvené sirupy z isoglukózy

1702 60 80

Inzulinový sirup

1702 90 80
Pramen: Council Regulation (EC) No. 1260/2001 of 19 June 2001; Official Journal of the European
Communities

V době příprav reformy cukrovarnictví bylo zemědělství bylo podporováno
pomocí tří nástrojů. Jednalo se o
1. intervenční ceny
2. minimální ceny cukrovky
3. produkční kvóty

Intervencí se rozumí mechanismus, který garantuje minimální cenu cukru. Za tuto
intervenční cenu jsou intervenční agentury povinny odkupovat kvótový cukr od
zpracovatelů. Intervenční ceny se před reformou neměnily po velmi dlouhou dobu, od
obchodního roku8 1993/1994 byly zakotveny na úrovni 631,9€/t pro bílý cukr a 523,7€/t
pro cukr surový9. K jejich využití ostatně docházelo pouze v raném období fungování
8

Obchodní rok (označován též jako marketingový rok) je pro evropský cukerní režim období od 1.7. do
30.6. následujícího roku. Pro toto období se vyhlašují regulované ceny a sestavuje bilance
Pramen: STRNADLOVÁ (2004)
9
Pramen: EU sugar sector: Facts and figures, publikováno na
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/177&format=HTML&aged=1&langua
ge=EN&guiLanguage=en (22.3.2009)
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Společné organizace trhu, neboť ostatní nástroje CMO, jako například dovozní cla a
množstevní omezení, udržovala tržní cenu nad hranicí intervence.
Minimální cenu cukrovky jsou zpracovatelé cukrovky povinni platit pěstitelům.
Jedná se o ceny za cukrovku používanou na výrobu kvótovaného cukru, ceny se liší pro
tzv. A-kvóty (46,72€/t) a B-kvóty (32,42€/t). Tyto ceny se také nezměnily od sezony
1993/1994.
Jak již bylo nastíněno výše, existují dva typy kvót, základní kvóta A a vypočítaná
kvóta B. Jedná se o kvóty produkční, vztahující se pouze na zpracovaný produkt jako je
cukr nebo izoglukóza. Jejich cílem je rozdělovat produkci cukru ve členských zemích a
udržovat ji na takové úrovni, která by vyžadovala co nejmenší intervenci. Kvóta A
odpovídá přibližně národní spotřebě cukru, B-kvóta je množství povolující přesah kvóty
A. To umožňuje expanzi na cukerním trhu, respektive subvencované vývozy. Zároveň
slouží jako pojistka v případě nižších úrod. Součet kvóty A a B se označuje jako kvóta
celková a ta je stanovena pro každý stát zvlášť, v závislosti na výši jeho historické
produkce. V posledním období před cukerní reformou odpovídaly celkové kvóty
následujícímu grafu:
Graf č.2.2: Celkové kvóty pro členské země (v tis. Tunách bílého cukru)
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Pramen: EU sugar sector: Facts and figures (MEMO/04/177); portál eu

Celková kvóta odpovídá v principu poptávce na vnitřním trhu Evropské unie a určitým
subvencovaným vývozům. Produkuje-li členský stát cukr v množství přesahujícím tuto
celkovou kvótu, jedná se potom o tzv. deklasifikovaný C-cukr. S tím se nesmí
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obchodovat v rámci EU, musí být vyvezen na světový trh a obchodován za světové ceny,
které jsou mnohem nižší než cena cukru vyrobena v rámci kvót. Existuje však možnost
cukr po dobu jednoho roku skladovat a poté převést do dalšího období jako cukr spadající
pod A-kvótu (tzv. carry over mechanism10).
Takový byl tedy systém v roce 2004, před přípravou cukrovarnické reformy. O té
se začalo jednat v červenci roku 2004. Jak uvádí Evropská komise, Stávající systém byl
silně kritizován za to, že špatně rozděluje zdroje, brání hospodářské soutěži, poškozuje
rozvojové země a není výhodný pro spotřebitele, daňové poplatníky ani životní prostředí11
Existovaly jisté tlaky na provedení reformy, které se daly rozdělit na vnější a vnitřní.
Mezi vnější podněty se řadil právě tlak WTO, která požadovala redukci cel a ukončení
exportních subvencí, dále pak existující smluvní závazky EU zejména vůči rozvojovým
zemím, především právě zemím AKT. Z hlediska vnitřního obchodu EU reformu
vyžadovaly zejména principy také nově reformované Společné zemědělské politiky.
V době jednání existovaly tři hlavní varianty cukerní reformy. První varianta
počítala se zachováním systému kvót, požadavkům WTO chtěla vyhovět pouze jejich
snížením. Kvóty měly být pevně dány, nepřizpůsobovaly by se tedy dovozům. Odhad
tvrdil, že varianta 1 by přinesla pokles produkce cukru o přibližně 20%. Musely by se
však změnit podmínky pro přístup ostatních zemí na trh EU, což by znamenalo
vypovězení některých důležitých mezinárodních závazků, jako je například iniciativa
EBA12, což by pro EU nebylo příliš lichotivé.
Na opačném konci reformních návrhů stál návrh liberalizace (varianta 3). Tato
alternativa předpokládala zrušení cenových subvencí, stejně jako celého systému kvót a
omezení obchodu, ať už množstevních nebo tarifních. To by znamenalo pokles cen na
světovou úroveň a evropský trh by tak přestal být atraktivní pro většinu zemí AKT, Indie
a nejméně rozvinutých zemí. Odhadovalo se, že tato varianta by přinesla až 65-ti
procentní snížení cukerní produkce.

10

Zdroj: Council Regulation (EC) No. 1260/2001 of 19 June 2001; Official Journal of the European
Communities
11
Zdroj: IP/04/915, publikováno na portále http://europa.eu/
12
EBA- Everything But Arms: Iniciativa Evropské Unie podporující nejméně rozvinuté země. Těm je
zaručen bezcelní přístup na trh EU pro všechny produkty kromě zbraní a munice a bezkvótový přístup např.
na evropský trh cukru až do data dosažení úplné liberalizace (pro cukr říjen 2009)
Zdroj: Stránky Evropské Komise; http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/eba/index_en.htm
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Jakousi střední cestou mezi oběma výše zmíněnými krajními alternativami potom
byla varianta 2, navrhující snížení vnitřních cen a postupné odstranění kvót. Tato varianta
pracovala s předpokladem, že snížení vnitřních cen by snížilo atraktivitu evropského
cukerního trhu pro ostatní státy a tím by přirozeně došlo k poklesu preferenčních dovozů
do EU. Cukrovarnictví mělo být podporováno pomocí přímých podpor pro zemědělce.
Tato alternativa odhadovala pokles výroby cukru o 30%.
Varianta střední cesty nakonec zvítězila, ministři zemědělství se na znění reformy
dohodli v listopadu 2005 a reforma byla oficiálně přijata v únoru 2006 s platností od
1.července 2006. Představuje hospodářské a právní normy platné až do roků 2014/2015,
evropskému cukrovarnictví tedy zaručuje dlouhodobou jistotu pravidel. Podle těchto
pravidel se měla cena cukru v letech 2006 až 2009 z důvodu stabilizace trhu snížit až o
36% a to stupňovitě: v prvním roce o 20% proti stávajícímu stavu, ve druhém roce o
27,5%, ve třetím o 35% a ve čtvrtém roce o konečných 36%. Se snížením ceny souvisela i
vyrovnávací platba pro zemědělce, a to v průměrné výši 64,2%. Režim kvót byl reformou
prodloužen až do sezony 2014/2015 s cílem zrušit přibližně 6 milionů tun kvót. K tomu
má kromě povinné restrukturalizace napomoci čtyřletý dobrovolný restrukturalizační
režim, který nabízí platbu za uzavření cukrovaru a přepuštění kvót. Jednalo se o platby ve
výši 730 EUR za tunu kvót v prvním a druhém roce platnosti režimu, 625 EUR ve třetím
roce a 520 EUR v roce posledním. Zároveň se státům, které se vzdají alespoň 50% své
kvóty nabízela možnost získat dodatečné platby ve výši 30% ušlých zisků po dobu 5 let a
možnost státní podpory. Kvóty A a B byly sloučeny v jednotnou produkční kvótu a
intervenční cenu měla po přechodném čtyřletém období nahradit cena referenční. Celý
proces restrukturalizace byl podporován nově zřízeným restrukturalizačním fondem, který
měl především motivovat méně konkurenceschopné producenty k odchodu z odvětví.
První roky restrukturalizace však neprobíhaly podle představ autorů reformy.
V prvním roce přechodného čtyřletého období se evropští výrobci cukru vzdali pouhého
1,5 milionu tun kvót a v roce druhém dokonce jen 0,7 milionu, což byl velmi malý podíl
z předpokládaného 6-ti milionového snížení kvót. Opakované výzvy Mariann Fischer
Boelové, evropské komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova, ke zvýšení
restrukturalizačního úsilí, se nesetkaly s odezvou, a proto evropská komise navrhla režim
zdokonalit.
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V rámci zvýšení atraktivity režimu byla stanovena 10% výše podpory pro pěstitele
cukrovky a smluvní poskytovatele strojů s dodatečnou platbou pro pěstitele, kteří se
vzdají kvóty (tato byla vyplácena se zpětnou účinností). Podniky byly motivovány
k dobrovolné restrukturalizaci úlevami při následné restrukturalizaci celkové (povinné).
Dle vyjádření Evropské komise ze 6.března 200913 nakonec reforma proběhla
úspěšně. Cíl zrušení 6 milionů tun kvót byl téměř dosažen, režim vedl ke snížení kvót o
5,8 milionu tun. Kvóta EU na cukr tak nyní činí téměř 13 milionů tun, přičemž počet států
produkujících cukr se snížil z původních 23 na 18. Kvóty se vzdaly Bulharsko, Irsko,
Litva, Portugalsko a Slovinsko. Současné rozdělení kvót ukazuje následující tabulka:
Tabulka č. 2.3: Rozdělení národních kvót od kampaně 2009/2010 (v tunách)
Členské státy

Cukerní kvóta (v t)

Francie
Německo
Polsko
Velká Británie
Nizozemsko
Belgie
Itálie
Španělsko
Česká republika
Dánsko
Rakousko
Švédsko
Řecko
Slovensko
Maďarsko
Rumunsko
Lotyšsko
Finsko

2 956 786,70
2 898 255,70
1 405 608,10
1 056 474,00
804 888,00
676 235,00
508 379,00
498 480,20
372 459,30
372 383,00
351 027,40
293 186,00
158 702,00
112 319,50
105 420,00
104 688,80
90 252,00
80 999,00

Celkem

12 846 543,70

Pramen:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/366&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en
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na
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což

by

mělo

posílit

konkurenceschopnost evropských cukerních producentů v zahraničí.

13

Pramen:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/366&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
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II.3. Koncentrace cukrovarnického průmyslu v ČR po roce
1989
Ačkoliv cukrovarnictví mělo v českých zemích tradici již od roku 182914 a po
dlouhou dobu znamenalo díky četným výzkumům a objevům přínos pro výrobu cukru
v celé Evropě, v období socialismu postupně nastoupila stagnace. Centrálně plánovaná
ekonomika nepřinášela dostatek finančních zdrojů na nutné inovace, což vyústilo v pokles
produktivity a efektivity cukrovarů. Zatímco ještě v 70. letech minulého století bylo
tehdejší Československo třetím největším vývozcem cukru na světě, v roce 1990 se
v zastaralých malokapacitních cukrovarech vyrobila pouhá 3% světové produkce. Český
cukrovarnický průmysl tedy čelil po převratu mnoha problémům a bylo nutné ho
důkladně restrukturalizovat. Logickým prvním krokem přechodu na tržní ekonomiku byla
privatizace dříve státních cukrovarných podniků. Ta probíhala v letech 1992 až 1994
kuponovou metodou. Nepřinesla však tolik potřebný finanční kapitál do odvětví, neboť
jednotliví vlastníci si brali půjčky u bank na vysoký úrok. Jejím výsledkem naopak bylo
roztříštěné vlastnictví, které znemožňovalo konsolidaci odvětví15. Již na jaře roku 1989
došlo k rozdělení centrálně řízeného cukrovarnického průmyslu na 6 samostatných
regionálních celků, které se v roce 1990 začaly rozpadat na další menší společnosti, takže
např. v roce 1994 existovalo na území ČR 20 samostatných cukrovarnických akciových
společností. Privatizace byla navíc ztížena těžkými podmínkami pro odbyt.
Zatímco ve státem plánovaném hospodářství byl cukr vítanou komoditou pro
export, v tržním hospodářství se stal, díky nadvýrobě a světovým cenám nepokrývajícím
výrobu, komoditou značně problematickou. Finanční problémy privatizace a roztříštěnost
vlastnictví ztěžovaly účinnou restrukturalizaci odvětví. Ta probíhala vzhledem
k liberálnímu trhu s vysokou nabídkou a nízkou celní ochranou v atmosféře ostré
konkurence. Konkurenční boj o dodavatele a zákazníka vedl k omezování výroby cukru a
postupnému uzavírání cukrovarů a zániku cukrovarnických společností. Výsledkem
restrukturalizace byl tedy pokles cukrovarů z počtu 52 v roce 1989 na 11 závodů v roce

14

V roce 1829 byl založen první průmyslový cukrovar na území ČR, jednalo se o cukrovar v Kostelním
Vydří na Moravě
15
V roce 1991 vstoupil v platnost Zákon o ochraně hospodářské soutěže, který delegoval odpovědnost za
koncentraci v odvětví na jednotlivá ministerstva. Ministerstvo zemědělství potom povolilo všechny projekty
modernizace trhu s cukrem s cílem zajistit rovné podmínky soutěže a zabránit koncentraci v odvětví. To
však mělo za následek právě roztříštěné vlastnictví.
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1999. Nicméně uzavírány byly především cukrovary s nízkou zpracovatelskou kapacitou,
jejichž modernizace by byla ekonomicky neefektivní. Naopak zvyšující se koncentrace
v odvětví výroby cukru se začala projevovat mírným růstem zpracovatelské kapacity.
Skutečnou koncentraci v odvětví spojenou s významným růstem produktivity však přinesl
až vstup zahraničního kapitálu na český trh s cukrem.

II.4. Vstup zahraničního kapitálu na český trh s cukrem

Vývoj zpracovatelské kapacity probíhal v několika vlnách. Postupné snižování
počtu cukrovarů probíhalo již od roku 1990, v roce 1994 potom došlo k první vlně
výrazného úbytku cukrovarů, kdy bylo uzavřeno 8 podniků. Druhá vlna přišla v roce 1998
a znamenala ukončení výroby v 10 podnicích najednou. V obou případech byly příčinou
nadbytky produkce v předchozích letech a výrazné snížení cen cukru na světovém trhu. I
přes zvyšující se koncentraci cukrovarnické výroby na českém trhu však průměrná
zpracovatelská kapacita cukrovarů rostla pouze mírně. Jak dokládá následující tabulka, až
vstup zahraničního kapitálu přinesl spolu s další výraznou koncentrací výroby také růst
efektivity cukrovarnické produkce.
Tabulka č. 2.4: Počet cukrovarů v ČR v letech 1989-2000 a jejich průměrná
zpracovatelská kapacita v porovnání se zpracovatelskou kapacitou v zemích EU-15
Rok

Počet cukrovarů

Průměrná zpracovatelská kapacita
t řepy/ den
ČR

EU-15

1989/90

52

1362

1990/91

47

1991/92

43

1992/93

41

1439

1993/94

39

1534

1994/95

31

1649

1995/96

29

1760

7685

1996/97

28

1841

7550

1997/98

26

1901

8825

1998/99

16

2619

8280

1999/00

11

3364

9380

Pramen: Bavorová (2002)
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Český trh s cukrem postupně obsadily tři skupiny nadnárodních řetězců firem.
První skupinou byl společný projekt francouzské společnosti Union SDA a německého
Nordzuckeru, kteří v roce 1992 převzali cukrovar v Dobrovici a nyní ovládají celé
Cukrovary TTD a.s. K těm patří kromě cukrovaru TTD Dobrovice také závody v Mělníku
a Českém Meziříčí a lihovar v Chrudimi, které zbyly po sérii fúzí v červnu roku 2000 a
v prosinci roku 2002. Další zahraniční společností působící na českém cukrovarnickém
trhu je rakouská Agrana. Od roku 1994 vlastní cukrovar v Hrušovanech, v roce 1998
k němu přibyly ještě závody v Opavě a Uničově, který však byl následně v roce 2004
uzavřen. Třetí nadnárodní skupinou byl donedávna Eastern Sugar, projekt francouzského
Saint Louis Sucre a britského Tate &Lyle Sugars. V České Republice byl od roku 1996 a
byl vlastníkem cukrovarů v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně, které zbyly po fúzích
z konce let 1999 a 2001.
V další kapitole bude mimo podrobněji diskutovaná problematika regulace
cukerního trhu. Je proto vhodné ještě na závěr zmínit orgány, které trh s cukrem v České
republice regulují a dohlížejí na plnění pravidel stanovených EU. Jedná se o Ministerstvo
zemědělství a především potom o Státní intervenční fond (SZIF).
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Kapitola III
TRENDY VÝVOJE VÝROBY CUKRU
III.1. Charakteristika výstupů odvětví
Do devadesátých let vstoupilo české cukrovarnictví se značným přebytkem
celkové zpracovatelské kapacity. Bylo to důsledkem zaostávajících výkonů v pěstování
cukrovky a politikou vlády před rokem 1989. V době centrálního plánování
s předepsanými výkupními cenami dostávaly cukrovary štědré dotace ke stimulaci
výroby. Stejně tak vývoz byl regulován státem, přičemž vláda si dotovaným exportem
cukru do oblasti volně směnitelných měn zajišťovala příjem devíz. Vzhledem k vysokým
podporám navíc výrobci cukru nepociťovali potřebný tlak ke snížení nákladů a
zefektivnění výroby.
Přechod na tržní hospodářství pak neusnadňovala ani situace na světovém trhu.
Ten se vyznačoval především přebytky a nízkými cenami. Proto bylo nutné při otevírání
českého cukerního trhu redukovat nabídku cukru na úroveň domácí spotřeby. Jak ovšem
ukazuje graf č. 3.1, přebytkům se odvětví nevyhnulo, a to zejména po rozdělení
Československa, kdy se Slovensko stalo soběstačným v zaopatřování cukru a Česká
republika tím ztratila důležité odbytiště.
Graf č. 3.1: Výroba a domácí spotřeba cukru v ČR v letech 1989-2001
Výroba

Spotřeba

Množství cukru (tis.t)

700
600
500
400
300
200
100
0

Pramen: SVZ, Bavorová (2002)
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Po roce 1989 musela tedy zemědělská politika Československa a následně České
republiky zcela přehodnotit své cíle. Tím hlavním se stalo samozřejmě dosažení
otevřeného trhu bez protekcionismu a se strukturou co nejvíce odpovídající té evropské.
Ačkoliv měl být český trh s cukrem liberalizován, určitá úroveň státních zásahů
zůstala v reakci na tržní regulace u nejdůležitějších obchodních partnerů zachována. Ve
vztahu k zahraničnímu trhu se jednalo o cla, licence a exportní subvence, na domácím
trhu se potom regulace projevila zavedením tzv. cukerního pořádku.
Cla na dovoz cukru byla až do roku 1994 pouze v rukou státu a nepodléhala
obchodním dohodám v rámci GATT. Se vznikem Světové obchodní organizace jako
nástupce GATT však tato výjimka přestala platit. Celní sazba na dovoz cukru byla tedy
následně vzhledem k závazku WTO16 postupně snižována, tak jak ilustruje následující
graf.
Graf č. 3.2.: Vývoj celní sazby na dovoz cukru do ČR
80
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Pramen: SVZ, ZSZ, Bavorová (2002)

Předpokládalo se, že sazba ve výši 59,5% je ještě dostatečně vysoká, aby ochránila ČR
před nadměrnými dovozy. Tento předpoklad se však ukázal jako chybný v roce 1998, kdy
pokles cen cukru na světovém trhu prudce zvýšil importy cukru do České republiky a tím
způsobil pokles cen na domácím trhu. Česká vláda reagovala zavedením cukerního

16

Závazek WTO od 1.1.1995 do 2000 snížit celní sazbu pod 60%
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pořádku a v jeho rámci přechodným zvýšením cel17. Problém však vyřešilo až zavedení
dovozních kvót, další opatření spadající pod cukerní pořádek.
Licence na vývoz cukru, další zahraničněpolitický nástroj regulace trhu s cukrem,
se řadily od roku 1995 až do roku 2000 do kategorie neautomatických18. Po změně na
automatické slouží pouze k monitorování obchodních aktivit.
Co se týče exportních subvencí, tak nejdůležitějším prvkem se stal závazek WTO
snížit dotované vývozy do roku 2000 na množství 4,9 tisíc tun ročně v hodnotě
maximálně 63,5 mil. Kč. To bylo v porovnání se skutečnými vývozy cukru z ČR, které
zobrazuje graf č. 3.3, velmi malé množství, které odpovídalo přibližně 1% domácí
spotřeby cukru (viz. Graf č. 3.2).
Graf č. 3.3: Vývozy cukru z České Republiky v letech 1989 až 2001
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Pramen: Bavorová (2002), Krouský (2000), SVZ (2001)

České republice se statutem exportéra by odpovídala spíše výše 49 tisíc tun ročně a u
WTO opakovaně apelovala na zvýšení tohoto množství.

17
V rámci Usnesení Vlády České Republiky ze dne 24.2.1999 č.150 bylo zavedeno nouzové ochranné
opatření, které zvýšilo dovozní cla o 80% (ze 61% na 141%). Toto opatření bylo časově omezeno na 200
dní a zrušeno Usnesením Vlády České Republiky ze dne 8.9.1999 č.908. Proto není změna celní sazby
zachycena ani v Grafu č.4, kde je clo pro rok 1999 znázorněno na úrovni 61%
Pramen:
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/CDD3801DCD05ECF5C12571B6006D2F93
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/16D0A7779FC819E7C12571B60070DAAC
18
Automatické licence jsou bez množstevního omezení, zatímco neautomatické bývají omezeny
množstvím, o němž rozhoduje meziresortní komise.
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Regulačním nástrojem domácího trhu s cukrem byl již několikrát zmíněný cukerní
pořádek. Jeho zavedení vláda zvažovala již od poloviny devadesátých let, ovšem uveden
v platnost byl až v roce 1999. Svá poměrně přísná pravidla odvolával na přibližování se
struktuře cukerního trhu Evropské Unie. Jeho cílem bylo nastolit takovou strukturu trhu,
která by zajišťovala stabilitu trhu a zároveň co nejvíce odpovídala ostatním evropským
zemím. Po vstupu České republiky do Evropské unie by se na ní potom nemusely měnit
žádné zásadní body. V rámci cukerního pořádku byla nejprve přechodně výrazně zvýšena
dovozní cla (jak již bylo podrobněji vysvětleno výše) a posléze zavedeny výrobní kvóty.
Ty stanovily maximální možný objem produkce určené pro domácí trh a cukru určeného
na vývoz. Systém rozdělení národní výrobní kvóty mezi jednotlivé cukrovary se zakládal
na podílu cukrovarů na produkci cukru v letech 1995 až 1999. V případě vstupu nového
podniku do odvětví byla stanovena speciální kvóta ve výši 5% celkové kvóty národní19.
Tento systém ochrany domácího trhu zároveň neměl zatěžovat rozpočet. Spoléhal na
samofinancování, kdy prostředky byly získávány ze státem nařízené finanční rezervy. Za
každou tunu cukru, prodanou v rámci kvót, musely cukrovary odložit 1950 Kč. Takto
vytvořené rezervy potom mohly podniky využívat k podpoře vlastního vývozu20 a stát se
nemusel nijak finančně angažovat. Cukerní pořádek také stanovoval minimální ceny za
cukr a cukrovou řepu stejně tak jako maximální ceny za cukr v rámci kvót. Tyto ceny
byly stanoveny vždy na základě produkce předchozího roku.

III.2. Konkurence
Diskutovaný cukerní pořádek měl samozřejmě velký vliv na fungování
cukrovarnických společností zejména potom na výkon všech tří mezinárodních koncernů
na českém trhu. Fúze, zmíněné v předchozí kapitole jak u Eastern Sugar, tak i u
cukrovarů spoluvlastněných společnostmi Tereos a Nordzucker, byly právě reakcí na
nestabilní situaci na trhu po poklesu cen v roce 1998 a následně na zavedení cukerního
pořádku v České Republice.

19

Podle vládního nařízení 51/2000 byla národní kvóta rozdělena na 380 tisíc tun pro domácí trh a 95 tisíc
tun na export. Nový podnik v odvětví by tedy obdržel kvótu ve výši 23,75 tisíc tun (19+4,75)
20
S výjimkou vývozů na Slovensko.
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Rozdělení domácí kvóty stanovené tímto nařízením se však nejdříve nelíbilo
především malým cukrovarům. Díky nastavení minimální výkupní ceny se však výroba
cukru vyplatila i cukrovarům s vyššími náklady a zastaralým zařízením a některé z nich
obnovily činnost. Systém založený na přidělování kvót podle minulé produkce21
(produkce v tzv. referenčním období) jim přidělil jejich původní produkční výši a ostatní
podniky, které se během krizového období udržely na trhu, se cítily znevýhodněny.
Podaly proto stížnost u Ústavního soudu, který následně toto rozdělení produkčních kvót
zrušil pro nedostatečnou oporu v zákoně. Pro druhé kolo použilo prezidium Státního
zemědělského intervenčního fondu striktně princip výrobních kapacit jednotlivých
cukrovarnických zařízení. Ani tento systém však nebyl zcela spravedlivý, rozdělení kvót
bylo tentokrát na úkor společnosti Eastern Sugar. Zatímco kvóty některých ostatních
společností vzrostly, produkční kvóta Eastern Sugar byla snížena o přibližně 30%22.
Tento fakt samozřejmě nezůstal nepovšimnut a zvýšil napětí v českém cukerním sektoru.
To pramení především ze skutečnosti, že česká vláda nemůže kromě rozdělování národní
kvóty příliš ovlivňovat cukerní výrobu, která je koncentrována do rukou zahraničních
vlastníků. Tito potom ve snaze vyhovět redukčním nařízením Evropské unie, popsaným
výše, vracejí kvóty z českých cukrovarů a ne ze závodů na svém území. Takový vývoj
samozřejmě není v souladu s obchodními zájmy České republiky a české vládě se nelíbil.
Snížení kvóty Eastern Sugar proto mohlo být považováno za jediné možné vyjádření
nesouhlasu, jakýsi trest.
Kauza okolo společnosti Eastern Sugar nakonec vyvrcholila v roce 2007
odchodem společnosti z českého trhu. Společnost Eastern Sugar maximálně využila
podpory Evropské unie v rámci cukerní reformy a ukončila výrobu jak v cukrovaru
v Němčicích na Hané, tak i v Hrochově Týnci a Kojetíně. Zároveň společnost podala
žalobu na Českou republiku za nespravedlivé rozdělení národní kvóty a porušení dohody
o ochraně mezinárodních investic. V této žalobě zčásti uspěla a vysoudila odškodné ve
výši 760 milionů korun.

21
Je však třeba zmínit skutečnost diskontinuity, kdy některé cukrovary byly uzavřeny a po reformě znovu
otevřeny, jejich kvóta tedy nemohla být správně spočítána a docházelo k přidělování kvót podle různých
jiných administrativních postupů.
22
Před reformou činila individuální produkční kvóta pro Eastern Sugar 153.643 tun, po reformě potom
102.473 tun
Pramen: SVZ 8/2004 + internetové stránky potravinářské komory:
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=%C4%8CR+prohr%C3%A1la+arbitr%C3%A1%C5%BE+s+Easter
n+Sugar%2C+zaplatit+m%C3%A1+700+milion%C5%AF+K%C4%8D&id=12710
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Česká republika tedy odchodem druhého největšího producenta cukru na svém
území přišla o produkční kvótu ve výši 102 472 tun, což vzhledem k celkové výši
454 862 tun23 tvoří více než pětinu národní cukerní kvóty. Současná národní kvóta se
pohybuje kolem 372 tisíc tun cukru24 a Česká republika poprvé ve své historii není
soběstačná ve výrobě cukru. Tuzemská spotřeba ve výši přibližně 387 tisíc tun25 však
není o moc vyšší a nadále se snižuje.
Po odchodu společnosti Eastern Sugar tedy na českém cukerním trhu zůstávají dvě
nadnárodní skupiny, Agrana a Tereos ve spojení s Nordzuckerem. Pod vedení Agrany
spadají Moravskoslezské cukrovary se závody v Hrušovanech a Opavě, Tereos a
Nordzucker ovládají, jak již bylo zmíněno, největšího zpracovatele cukrové řepy na
českém trhu, a to společnost Cukrovary a Lihovary TTD, pod niž spadá kromě závodů
v Mělníce a Českém Meziříčí i cukrovar v Dobrovici. Tato společnost bude předmětem
následné analýzy. Cukrovarnické společnosti a jejich přidělenou kvótu pro letošní
kampaň shrnuje následující tabulka:
Tabulka č. 3.1: Rozdělení kvót mezi cukrovarnické podniky v kampani 2008/2009
Společnost

celková kvóta (t)

Cukrovary a lihovary TTD, a.s.

208715,651

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

93973,208

Cukrovar Vrbátky a.s.

21989,012

Litovelská cukrovarna, a.s.

22596,848

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

25184,488

Celkem

372459,207

Pramen: Data SZIF, staženo z http://www.cukr-listy.cz/lc-zpravy_2008.html

Pro názorný přehled podílu kvót jednotlivých cukrovarnických společností na
českém trhu doplňme ještě graf:

23

Údaje jsou za rok 2004, Pramen: SVZ 8/2004
Pramen: SZIF
25
ČSÚ uvádí spotřebu 37kg cukru na obyvatele v roce 2008
24
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Graf 3.4: Rozdělení
ělení kvót mezi jednotlivé cukrovary v kampani 2008/2009
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Pramen: Data SZIF, staženo z http://www.cukr-listy.cz/lc-zpravy_2008.html
zpravy_2008.html

Právě Cukrovary TTD po odchodu Eastern Sugar z ČR
R uvažovaly o tom, že by
odkoupily produkční
ní kvóty společnosti
spole
Eastern Sugar. S nabídkou kontraktů
kontrakt se obrátily
také na pěstitele, kteří
ří dodávali cukrovku do závodu v Hrochověě Týnci26. Cukrovku
v rámci těchto kontraktůů hodlali využít alternativně,
alternativn a to k výroběě lihu. Více se tomuto
tématu bude věnovat
novat následující kapitola.

III.3. Vstupy-vztahy
vztahy se zemědělci
zem
Chceme-li
li popsat vývoj českého cukerního trhu, nelze opomenout samozřejmě
samoz
vstupy v oblasti cukrovarnictví, tedy pěstování
p
cukrovky a s tím související vztahy
producentů cukru se zeměd
ědělci, s pěstiteli cukrovky.
Pěstování
stování cukrovky hraje pro český
eský cukrovarnický trh logicky jednu z klíčových
rolí, neboť výroba cukru na toto zemědělské odvětví přímo
ímo navazuje. Proto se i na
pěstitele
stitele vztahovala pravidla zavedená cukerním pořádkem.
po ádkem. Jednalo se především
p
o
26

Patřícímu společnosti
nosti Eastern Sugar, který proto ukončil
ukon výrobu
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stanovenou minimální cenu za výkup cukrové řepy.27 Jak moc bylo pěstování cukrové
řepy v minulých letech podporováno lze analyzovat podle vývoje tzv. koeficientu
nominální ochrany trhu. Ten udává, o kolik procent leží domácí cena komodity nad cenou
na světovém trhu. U cukrovky se tento koeficient pohyboval tak, jak ukazuje následující
graf.
Graf č. 3.5: Vývoj koeficientu nominální ochrany trhu v letech 1994 až 2004
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Pramen: ZSZ (různé roky)

Jak je vidět, hodnota koeficientu se v posledním desetiletí velmi měnila. Kromě kampaně
v roce 1994/1995 však byla vždy pozitivní. Hodnoty tohoto období poznamenal fakt, že
sklizeň v předchozím roce byla nadprůměrná. To stlačilo následně ceny na domácím trhu
velmi nízko a zapříčinilo zápornou hodnotu koeficientu. Po zavedení cukerního pořádku
v roce 1999 se hodnoty pohybovaly kolem 20%, ovšem v roce 2001 přišel další pokles.
Ten byl tentokrát způsoben levnými dovozy cukrovky z Polska, Maďarska a Slovenska,
které opět vedly k poklesu ceny na domácím trhu. Na to vláda reagovala zavedením
celních sazeb28. Od roku 2004 je potom minimální cena cukrové řepy na úrovni platné
v Evropské unii, což způsobilo prudký růst koeficientu.
Ochrana trhu s cukrovkou proti levným dovozům je obecně mnohem nižší než
ochrana na trhu cukru. Cukrová řepa je vzhledem k objemu a vysokému obsahu vody
27

Sklizně cukrové řepy se liší podle cukernatosti. Minimální ceny dané cukerním pořádkem byly proto
stanoveny průměrně, pro cukernatost v hodnotě 16%, což odpovídá výnosu 130kg cukru z tuny cukrovky.
28
Nařízení vlády č. 19/2001
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nepříliš vhodná ke skladování a k transport proto probíhá pouze na kratší vzdálenosti.
Čeští pěstitelé cukrovky se proto nemusejí příliš obávat konkurentů ze zahraničí, pouze ze
států ležících velmi blízko ČR, jak ukázal vývoj v roce 2001.
Z celkové rostlinné výroby zabírá cukrovka v České republice podíl v hodnotě
mezi 3,7 až 9,4%. Změny podílu zachycuje následující tabulka
Tabulka č. 3.2: Podíl cukrovky na zemědělské produkci ČR let 1994-2008 (v mil. Kč)
Rok

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Rostlinná výroba Cukrovka Podíl cukrovky

(v mil. Kč)

(v mil. Kč)

(v %)

39879
40279
47390
46036
45038
36250
49764
55324
50921
43927
63010
49964
49484
65508
61107

2213
3162
4013
3156
2766
2155
2718
3401
3714
3317
4909
4709
3273
2485
2267

5,6
7,9
8,5
6,9
6,1
5,9
5,5
6,1
7,3
7,6
7,8
9,4
6,6
3,8
3,7

Pramen: Souhrnný zemědělský účet ČR, data ČSÚ

Je vidět, že celková rostlinná produkce vykazovala v posledním desetiletí obecně
stoupající tendenci, od hodnoty necelých 40 miliard korun v roce 1994 se zvýšila až na
hodnoty přesahující 60 miliard korun v posledních dvou letech. Podíl cukrovky přitom
výrazně kolísal a v posledních třech letech má klesající tendenci. Markantní snížení
podílu cukrovky na celkové rostlinné výrobě od roku 2007 je následkem reformy
Společné organizace trhu EU a souvisí právě s odchodem společnosti Eastern Sugar
z českého cukerního trhu. Pěstitelé tak přišli o odbytiště cukrovky a ceny za výkup
cukrové řepy poklesly. Zemědělcům se zároveň zvýšily potenciální náklady, např. na
transport, pokud byli doposud smluvními poskytovateli nyní uzavřených cukrovarů.
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Kompenzace pěstitelům29 z fondů EU byly nedostatečné, což vedlo mnohé zemědělce
k ukončení činnosti.
Zajímavé je srovnat podíl cukrovky na celkové rostlinné produkci, tedy data
z předchozí tabulky, s podílem cukrovky co do velikosti osevní plochy. Z následující
tabulky, která udává právě tato data, lze snadno zjistit, že podíl cukrovky na hrubé
rostlinné produkci je dvojnásobný v porovnání s podílem osevních ploch. Tato skutečnost
poukazuje na velký ekonomický význam pěstování cukrovky. V ČR existují příznivé
klimatické podmínky pro pěstování cukrovky a produkční potenciál půdy je vysoký.
Tabulka č. 3.3: Podíl osevní plochy cukrovky k celkové osevní ploše
Rok

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Celková osevní plocha Osevní plocha cukrovky Podíl cukrovky

(v tis. ha)

(v tis. ha)

(v %)

3118
3104
3068
3049
3042
3041
3021
2963
2686
2571
2666
2658
2586
2587
2569

91
94
104
94
85
59
62
78
78
77
71
66
61
54
50

2,9
3,0
3,4
3,1
2,8
1,9
2,1
2,6
2,9
3,0
2,7
2,5
2,4
2,1
1,9

Pramen: ZSZ (různé roky)

Obecně lze situaci na poli pěstování cukrovky shrnout slovy kolísavá.
V devadesátých letech vykazovala cukrovka prudce se měnící ceny, což způsobovalo
nejistotu pěstitelů. Tato cenová kolísání byla především důsledkem restrukturalizace
odvětví. Až do roku 1996 se v důsledku nadbytku zpracovatelských kapacit cukrovary o
jednotlivé pěstitele přetahovaly a konkurovaly si relativně vysokými cenami za výkup
29

Jedná se o kompenzační platby za rozdíl mezi původní a reformou sníženou cenou cukrovky. Platby
pocházejí ze zdrojů EU, česká vláda poté rozhoduje o jejich rozdělení.
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cukrovky. S postupnou koncentrací cukrovarnického průmyslu však přišel pokles
poptávky po cukrovce a ceny se začaly snižovat. Rentabilita pěstování cukrovky se
zvýšila opět až po roce 2000, po zavedení cukerního pořádku s garantovanými
minimálními cenami. Cukerní regulace však pěstitelům nakonec přinesla i nevýhody, a to
právě kvůli již tolikrát zmíněnému rozdělení kvót. Jejími následnými rušeními Ústavním
soudem zemědělci vždy přišli o minimální ceny za cukrovku a po uzavření cukrovarů
někteří museli ukončit pěstování cukrovky úplně.
Stabilizaci pěstování cukrovky pomohla v roce 2002 prosazená novela vlády30,
která ukládala cukrovarům uzavřít s pěstiteli dlouhodobé smlouvy. Odchodem společnosti
Eastern Sugar však utrpěli zemědělci další ránu, pěstitelům této společnosti byly nejdříve
kráceny dodávky a posléze přišli o odbytiště úplně. Dostali alespoň vysoké odstupné31,
což zemědělcům umožnilo koupi dodatečného dodávkového práva k pěstování cukrovky
na výrobu cukru, případně na nově se rozvíjející výrobu bioetanolu nebo přechod
k pěstování zcela jiných plodin.
V posledních letech zájem zemědělců o pěstování cukrovky klesá, osevní plocha
cukrovky klesla v loňském roce dokonce na historické minimum, pod 50 000ha (viz údaje
Tabulky č. 3.3). To je způsobeno kromě problémů vyplývajících z reformy společné
organizace trhu také nárůstem cen obilí a vzestupem cen hnojiv a chemie. Cukrovka
přestává být konkurenceschopná.
Jak je vidět z předchozího, vztahy mezi cukrovary a pěstiteli nejsou ideální.
Pěstitelé si stěžují na porušování dohod a minimální ochotu cukrovarů přijímat
kompromisy a v citlivé záležitosti realizace systému regulace trhu vzájemně
komunikovat32. Zájmy obou subjektů jsou zastupovány spolky, které hrají při vytváření
cukerní politiky významnou roli.
Na straně pěstitelů je to Svaz pěstitelů cukrovky ČR, zastřešující Svaz pěstitelů
cukrovky Čech a Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska. Byl založen v roce 1990
s cílem pokračovat v tradici cukrovarnických svazů, která byla v době socialismu
potlačována. Jeho hlavním úkolem je zastupovat své členy proti vnějším subjektům, jak
v rámci státu, tak mezinárodně, dále potom prosazovat práva a oprávněné požadavky ze
30

Nařízení vlády č.114
27,5%+1,9% pro poskytovatele strojů, toto odstupné bylo financováno z restrukturalizační podpory EU
Pramen: Internetové stránky Svazu pěstitelů cukrovky, http://www.spcc.cz/history.html
32
Citováno z: http://www.spcc.cz/history.html
31
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strany pěstitelů cukrové řepy a poskytovat informace. SPC ČR má od roku 1992 statut
pozorovatele v Evropské konfederaci pěstitelů cukrovky (CIBE), díky čemuž může
získávat cenné informace o vývoji cukerního sektoru v ostatních evropských státech.
Zájmy cukrovarů potom zastřešuje Českomoravský cukrovarnický spolek. Ten
vzniknul v roce 1998 spojením spolku českého a moravsko-slezského a za cíl si klade
hájit zájmy českého cukerního průmyslu. ČMCS oficiálně zastupuje české výrobce cukru
v jednání s jinými organizacemi, jako je například Ministerstvo zemědělství, Agrární
komora ČR nebo výše zmíněný Svaz pěstitelů cukrovky, spolupracuje i s podobnými
organizacemi mezinárodního charakteru. Dále potom také zpracovává data a poskytuje
informace státním orgánům a veřejnosti o produkci a obchodu s cukrem, nebo podporuje
výzkum v odvětví výroby cukru. Důležitou funkci má i z legislativního hlediska, podílí se
na vytváření národní legislativy v oblasti cukrovarnictví.
K závěru této kapitoly je nutné ještě zmínit další důležitý aspekt cukerní produkce.
Tím se v posledních letech stala výroba biopaliv. Ze znovuobnovitelných surovin, jako je
například obilí nebo pro nás zásadní cukrová řepa, totiž lze vyrábět kvasný líh s vysokou
výhřevností. Již od poloviny devadesátých let minulého století se v České republice
začalo diskutovat o přidávání tohoto biolihu do palivových hmot. Motivací byla snaha
následovat příkladu Evropské unie a také najít další využití pro obilí a cukrovku, zejména
v kontextu očekávaných restrikcí výroby. Tyto diskuze byly zformalizovány v roce 1997
ve vládním zákoně č. 61/1997 Sb., který stanovil plán pro zavedení používání biopaliv
v České republice.
Další roky ovšem přinesly pouze opětovné diskuze a odkládání zavedení
povinnosti přidávání bioetanolu do palivových hmot. Zmatky na zemědělských trzích a
neustále se měnící přebytky zemědělských plodin bránily sestavení efektivních plánů
využívání těchto plodin k výrobě biolihu. Od využití obilí se zájem během let začal
soustřeďovat mnohem více na využití cukrovky, spolu s kukuřicí nebo pšenicí. Zjistilo se
například, že výroba biolihu z cukrovky je třikrát výhodnější než výroba z obilí33.
České podniky se i přes období zmatků a průtahů začaly na zavedení výroby
biopaliv připravovat. Například Cukrovary TTD investovaly do renovace a výstavby
lihovarů přes miliardu korun. Spoléhaly na to, že ČR bude plnit cíl, který si v souladu se
záměry Evropské unie ohledně biopaliv vytkla. Ten stanovil podíl biopaliv v roce 2010
33

Pramen: http://www.eurochem.cz/?ProdID=0002E406A829E7860002ED26
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alespoň 5,75%, v roce 2020 by potom měl dosahovat až 10%34Česká vláda však zavedení
plošného přidávání biolihu do palivových hmot několikrát odložila a podniky se ocitly
v situaci nejistoty, zda obrovské investice vůbec přinesou zisk.
Nakonec bylo povinné přimíchávání biolihu do palivových hmot schváleno, a to
od roku 2007 pro naftu a od roku 2008 pro benzín. Podle pravidel musí pohonné hmoty
obsahovat 2% biolihu.35 Odvětví však zatím neposkytuje tak vysoké zisky, jak se
očekávalo. Kvůli průtahům se schválením pravidel pro biopaliva funguje zatím pouze
velmi málo podniků vyrábějících biolíh. K nejvýznamnějším z nich patří Agroetanol
TTD, a.s., dceřiná společnost Cukrovarů a Lihovarů TTD, a.s.. Právě skupina TTD však
poukazuje na největší úskalí výroby biolihu u nás. Problémem se ukázal být nedostatečný
odbyt. Českému biolihu totiž konkurují levné dovozy například z Jižní Ameriky a domácí
výrobci palivových hmot tak uzavírají kontrakty s českými producenty biolihu pouze na
část dodávek, a to pouze z důvodu nižších přepravních nákladů. Čeští výrobci biolihu
přitom s cenami níž jít nemohou. Jedním z důvodů je fakt, že na rozdíl od jiných států
Česká Republika neposkytla podnikatelům žádné úlevy při rozjezdu podnikání v oblasti
biolihu. Hlavně však stanoví další povinnosti, které cenu biolihu tlačí na vyšší cenovou
úroveň, než mají dovozy ze zahraničí. Vysoké náklady vyžaduje denaturace biolihu,
opatření proti zneužití k výrobě lihovin. Z obav z daňových úniků musí také producenti
skládat vysoké zálohy za líh dopravovaný k producentům paliv36.
Situace v oblasti výroby biolihu je tedy velmi komplikovaná a nevyvíjí se zcela
podle původních očekávání. Důkladná analýza této problematiky by si vyžádala mnohem
větší rozsah a není cílem této studie. Je to však důležitá kapitola českého zemědělství,
ovlivňující cukerní trh. Stručný nástin situace byl také nutný vzhledem k angažovanosti
společnosti Cukrovary a Lihovary TTD, a.s., jejíž finanční analýza v kontextu vývoje
cukerního trhu je obsahem následující kapitoly.

34

Pramen: http://www.enviweb.cz/?secpart=puda_archiv_gidja/Biolih_na_scene_a_hned_s_problemy.html
Pramen: http://www.enviweb.cz/?secpart=puda_archiv_gidja/Biolih_na_scene_a_hned_s_problemy.html
36
http://ihned.cz/c4-10036830-24114710-000000_d-sen-o-miliardach-z-biolihu-se-rozplyva
35
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Kapitola IV
FINANČNÍ ANALÝZA CUKROVARŮ TTD

IV.1. Seznámení s Cukrovary a lihovary TTD
Společnost Cukrovary a Lihovary TTD, a.s. je největším zpracovatelem cukrové
řepy a výrobcem cukru v České republice. Kromě výroby cukru se orientuje i na výrobu
produktů přidružených k cukerní produkci, jako jsou řepné granule a melasa a
v posledních letech také čím dál více na výrobu lihu.
Jako samostatný státní podnik funguje společnost od roku 1991, ovšem její kořeny
sahají až k počátkům cukrovarnického průmyslu v České republice vůbec, a to do roku
1831, kdy byl v Dobrovici u Mladé Boleslavi založen knížecím rodem Thurn-Taxis první
cukrovar. Ten se během devatenáctého století vypracoval na vysokou úroveň a po
převzetí Ústeckou rafinerií cukru v roce 1923 patřil k vedoucím závodům českého
cukerního trhu. Zatímco obě světové války přežil dobrovický podnik nepoškozen, po
zestátnění v roce 1947 se jeho vývoj zastavil. Cukrovarnictví nebylo v době centrálního
plánování preferovaným odvětvím a závod tak bez jakýchkoliv investic a inovací těžil
pouze z vedoucí pozice, kterou si vybudoval v předchozích padesáti letech. Sametová
revoluce tedy zastihla cukrovar, stejně jako ostatní podniky, ve špatné formě a stagnující.
Nové vedení však vytušilo možnosti, které dobrovický cukrovar skýtal a vypracovalo
plán návratu podniku k jeho dřívější slávě. Prvním krokem tohoto plánu bylo
osamostatnění Dobrovice a tak k 1.1.1991 vzniknul samostatný státní podnik s názvem
„Cukrovar a rafinerie cukru s.p.“. V roce 1992 byl potom schválen projekt privatizace a
společnost změnila název na „Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice, a.s.“.
Součástí plánu expanze dobrovického podniku byla také snaha najít silného
zahraničního partnera, který by cukrovaru poskytl finanční podporu a cenné zkušenosti.
Takového partnera společnost objevila ve francouzském cukerním producentovi Union
SDA Origny. Jeho kapitálový vstup do cukrovaru doplnila ještě v roce 1993 Světová
banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development,
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EBRD), která se stala druhým největším akcionářem. Akcie této banky později v roce
1996 odkoupila německá společnost ZAG Uelzen, dnešní Nordzucker, čímž se
dopracovalo rozdělení zahraničního kapitálu ve společnosti k současnému stavu. V roce
1993 se také opět změnil název společnosti, byla přidána písmena TTD. Zkratka
odvozená od slov Thurn-Taxis Dobrovice odkazovala na slavný původ cukrovaru.
V letech 1992 až 1999 probíhala rozsáhlá rekonstrukce cukrovaru s cílem
zefektivnit výrobu a přestavět cukrovar na moderní závod na evropské úrovni. Během této
rekonstrukce se sedmkrát zvýšila zpracovatelská kapacita a čtyřikrát objem produkce.
Vzhledem k obrovské expanzi a nárůstu zpracovatelské kapacity dobrovickému
cukrovaru přestal stačit jeho podíl na trhu. V zájmu zvýšení tohoto tržního podílu a
v souladu s trendem koncentrace firma nejdříve v roce 1996 koupila Pražskou cukerní
společnost a.s. a změnila její název na Pražskou cukerní společnost TTD a.s. O rok
později následoval nákup velkého konkurenta, holdingu České cukrovary a.s. Hradec
Králové, pod nějž spadal cukrovar v Českém Meziříčí. Díky tomu se firma stala vedoucí
cukrovarnickou společností na českém trhu, s podílem přibližně 40%. Seznam akvizic
doplnil ještě v roce 1998 nákup Lihovaru Chrudim a.s.
V roce 2000 se společnost Cukrovar a rafinerie cukru TTD Dobrovice s Českými
cukrovary a.s. sloučila a v roce 2002 následovala fúze s Pražskou cukerní společností
TTD. Společnost po sérii těchto fúzí změnila název na Cukrovary TTD, a.s.
Rok 2002 je tedy rokem vzniku společnosti ve víceméně dnešní podobě a je tedy také
prvním rokem předkládané finanční analýzy. Výroba cukru byla po sérii fúzí zredukována
na cukrovar v Dobrovici a v Českém Meziříčí, dále funguje ještě lihovar Chrudim a
balírna cukru Mělník. Majoritními vlastníky jsou francouzská společnost Union SDA
(později po sérii fúzí na francouzském cukerním trhu přejmenovaná na dnešní Tereos)
s podílem 59% akcií a německý cukerní koncern Nordzucker s 34% akcií. Současnou
strukturu společnosti znázorňuje Graf č. 4.1
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Graf č. 4.1: Struktura společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
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IV.2. Vývoj společnosti ve sledovaném období
Účetní období společnosti je nastaveno v souladu s cukerní kampaní a účetními
obdobími zahraničních partnerů. Začínají v říjnu a končí v září následujícího roku. První
kampaň však byla z důvodu vzniku společnosti k 1.1.2002 delší, do září následujícího
roku činila 21 měsíců. Téměř během celé této doby se firma musela potýkat s vleklými
spory o minimální cenu cukrovky. Vzhledem k neshodám okolo cukerního pořádku a
z toho plynoucí chybějící regulaci byla cena určována trhem, pravidla byla stanovena až
k 1.9.2003. V tomto období také vrcholily přípravy společnosti na vstup České republiky
do Evropské unie, zahrnující zejména opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti TTD na
evropských trzích. Těmito opatřeními byla zvýšení zpracovatelské kapacity v obou
cukrovarech, tedy v Dobrovici i Českém Meziříčí a ukončení výroby v cukrovaru Mělník,
který je nadále využíván pouze jako balírna cukru.
Během kampaně 2003/2004 došlo k tolik očekávanému vstupu ČR do Evropské
unie. Pro cukrovary přinesl především navýšení minimálních cen cukrovky a cukru. Ty
stanovené českým cukerním pořádkem se do té doby bohužel příliš nedodržovaly.
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Nabídka na trhu cukru do dubna 2004 sice vyrovnávala poptávku, ovšem po připočtení
dovozů v rámci tarifů existoval převis nabídky, který vedl k cenovému podbízení.
Kampaň 2004/2005 byla prvním obdobím plně podle pravidel EU a přinesla nárůst
tržeb. Zároveň s tím však narostly i ceny vstupů a tedy náklady, což snížilo provozní
výsledek společnosti o 20%.
V souvislosti s reformou evropského cukerního pořádku a z ní vyplývající redukcí
ploch řepy a cukerní výroby se Cukrovary TTD začaly poohlížet po nových možnostech
využití cukrovky. I přes zmatky v českých pravidlech se nabízela investice do výroby
biolihu, odvětví skýtajícího do budoucna velký potenciál. Firma tedy v kampani
2005/2006 začala investicí v hodnotě 650 milionů korun s výstavbou dceřiné společnosti
Agroetanol TTD, zaměřující se na výrobu biolihu. Reforma cukru sebou nesla také
krácení kvót. S cílem získat ještě dodatečnou kvótu Cukrovary TTD v této kampani ještě
přistoupily k fúzi se společností Manolis. Tato fúze rozdělila kampaň na 2 účetní období,
první závěrka byla sestavena ke konci března 2006 a druhá potom od dubna do září 2006.
Investice do biolihu a výstavby Agroetanolu TTD pokračovala i během kampaně
2006/2007, tentokrát ve výši 479 milionů korun. Celkově bylo tedy do výroby biolihu
investováno přes miliardu korun. Do dceřiné společnosti byla vložena aktiva související
s plánovanou výrobou biolihu a skupina změnila název na Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
Nedostatečné úspěchy evropské cukerní reformy vedly ke změně pravidel, jak
bylo naznačeno v kapitole 2. Tato druhá část reformy vrcholila během loňské kampaně a
zejména restrukturalizační dávky, které musela společnost v rámci reformy odvádět,
výrazně snížily loňský zisk společnosti. Dalšími důvody téměř 72procentního poklesu
zisku potom byla nastupující hospodářská krize a také kurs silné koruny vůči euru.
Společnost se snažila měnové riziko částečně eliminovat nákupem swapů a forwardů.
Vývoj kurzu eura ukazuje následující graf:
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Graf č. 4.2: Vývoj kurzu eura v letech 2002 až 2008
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

max

32,375

32,885

33,330

30,555

29,045

28,775

26,930

min

28,970

31,175

30,400

28,865

27,420

26,000

22,970

průměr 30,812

31,844

31,903

29,784

28,343

27,762

24,942
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IV.3. Finanční analýza
Cílem finanční analýzy Cukrovarů a Lihovarů TTD, a.s. byla transformace
dosažených ekonomických výsledků do formátu, který by umožnil sledovat vývoj
finanční situace společnosti a její výkony v nestabilním období reforem na trhu cukru.
Společnost byla analyzována zpětně do roku 2002, tedy do roku vzniku společnosti
Cukrovary TTD a.s. jakožto výsledku fúze Cukrovaru a rafinerie cukru TTD Dobrovice a
Pražské cukerní společnosti TTD.
K rozboru hospodářské situace společnosti byla využita data výročních zpráv
cukrovarů TTD posledních šesti let, především potom informace které poskytly účetní
závěrky tohoto období. Účetní závěrky byly v několika případech z důvodů fúzí sestaveny
za nestandardně dlouhé období. Společnost totiž v prvním roce přecházela na účetní
systém korespondující se systémem zahraničních vlastníků. Účetní období 2002/2003
začalo tedy po spojení Cukrovaru a rafinerie cukru TTD a.s. a Pražské cukerní společnosti
TTD v lednu roku 2002 a pokračovalo až do září 2003. Naopak během kampaně
2005/2006 proběhla fúze se společností Manolis, vzhledem ke které bylo období účetně
rozděleno a máme tedy dvě závěrky, první od září 2005 do března 2006 a druhou od
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dubna 2006 do září 2006. Tyto nestandardní délky účetních období mají vliv na výsledky
některých poměrových ukazatelů. Proto byly pro analýzu obě závěrky kampaně
2005/2006 spojeny v jedno období a údaje kampaně 2002/2003 byly u ukazatelů, jejichž
charakter to vyžaduje, přizpůsobeny37. V rozboru na to bude v příslušných pasážích
upozorněno.
Rozbor hospodářské situace společnosti začneme stručným porovnáním ročních
prodejů firmy v posledních 6 obdobích. Cukrovary a lihovary TTD, a.s. vyrobený cukr
prodávají jednak na domácím trhu a jednak ho vyvážejí do zahraničí. Prodej na domácím
trhu se dělí na prodej průmyslovým podnikům k dalšímu zpracování, jako je třeba výroba
slazených nápojů (k zákazníkům skupiny TTD patří například společnosti Coca Cola
nebo Mattoni), a na prodej drobných spotřebitelských balení (DSB). Tato se vyznačují
mnohem vyšší cenou. Firma dále vyváží, a to jak do zemí Evropské unie, tak mimo ni.
Porovnání ročních prodejů cukru za poslední roky zobrazuje graf č. 4.3.
Graf č. 4.3: Rozdělení ročních prodejů cukru v letech 2002 až 2007 (v tunách)
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Z grafu je vidět, že část prodejů byla poprvé realizována na společném trhu EU v roce
2003/2004. Objem prodaného cukru se držel na relativně stabilní úrovni, ovšem v roce
2005/2006 dosáhl rekordního množství téměř 240 tisíc tun. Jedním z důvodů byl
vyrobený objem nekvótového cukru, který našel uplatnění na trzích mimo Evropskou
unii. K výrazné změně struktury prodeje potom došlo v následující kampani. Nastupující
cukerní reforma znemožnila od 1.7.2006 vývoz nadkvótového cukru mimo EU, proto
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Z důvodu sezónního charakteru výroby by přizpůsobení každého účetního období kampaně 2005/2006
zvlášť nemělo smysl, výsledky se během roku liší, proto bylo lepším řešením obě období spojit.
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jeho prodeje klesly na 1350 tun. Vzhledem k cenové úrovni byla také část cukru pro
export do EU přesměrována na domácí trh. Ačkoli tedy klesl celkový prodej, na domácím
trhu bylo v kampani 2006/2007 prodáno rekordní množství cukru, 142 tisíc tun.
Další analýza byla provedena pomocí poměrových ukazatelů, rozdělených do tří
základních kategorií. Ukazatelů existuje obrovské množství, z důvodu zachování
přehlednosti však byly vybrány jen ty nejpodstatnější. Rozděleny jsou následovně:
•

První kategorií jsou poměry likvidity. Tyto měří schopnost společnosti dostat
se k hotovým penězům a pokrýt vzniklé hotovostní potřeby. K analýze
likvidity byl v této studii zvolen tzv. běžný poměr a rychlý poměr.

•

Poměry zadlužení jsou druhou skupinou finančních poměrů. Někdy se
označují také jako rozsah finanční páky. Je to z toho důvodu, že firma, která si
vypůjčila peníze, je zavázána je pravidelně splácet. Akcionáři této firmy
získají pouze peníze zbývající po vyplacení věřitelů, dluh tedy vytváří finanční
páku. Rozsah finanční páky udává tzv. dluhový poměr a úrokové krytí

•

Další oblastí finančních poměrů jsou poměry ziskovosti a efektivnosti. Dávají
přehled o tom, jak společnost využívá svá aktiva. Efektivnost bude měřena
pomocí průměrného inkasního období a obratu stálých aktiv, ziskovost potom
pomocí provozní ziskové marže, čisté ziskové marže, rentability celkových
aktiv a rentability vlastního kapitálu.

IV.3.1. Poměry likvidity
Finanční analýza společnosti by měla vždy brát v potaz své cílové uživatele. Jejich
perspektivy se totiž mění, jinak bude výsledky posuzovat věřitel či dodavatel a jinak
vedení firmy. Krátkodobá likvidita je však důležitá pro všechny uživatele, kteří se
zajímají o schopnost společnosti dostát svým závazkům, neboli hotovostně pokrýt
všechny krátkodobé potřeby.
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Obvyklým poměrovým ukazatelem, který se používá k analýze likvidity
společnosti, je běžný poměr neboli běžná likvidita. Je charakterizován následujícím
vztahem:
ܾěž݊á ݈݅݇= ܽݐ݅݀݅ݒ

ܾěž݊á ܽ݇ܽݒ݅ݐ
ܾěž݊é ݖáݕ݇ݖܽݒ

Běžné závazky vyjadřují akutní závazky společnosti, splatné během jednoho roku,
popřípadě jednoho účetního období. Prostředky k pokrytí těchto krátkodobých závazků
jsou potom buď přímo hotovost, nebo jiná oběžná aktiva, která se dají na hotovost rychle
přeměnit. Tento poměr tedy ukazuje, nakolik jsou krátkodobé investice věřitelů chráněny
aktivy firmy a jak by společnost byla schopna tyto investice pokrýt, kdyby proměnila
všechna svá oběžná aktiva na hotovost. Samozřejmě jsou investice chráněny tím lépe, čím
je poměr vyšší. Ve světě se za optimální poměr udávají hodnoty mezi 1,5 a 2,538
V případě Cukrovarů a Lihovarů TTD a.s. má poměr běžné likvidity posledních let
klesající tendenci, jak ukazuje následující tabulka:
Graf č. 4.4.: Běžný poměr likvidity v letech 2002 až 2008
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Tento klesající trend je způsoben růstem závazků, oběžná aktiva společnosti jsou stabilní,
nevykazují významné rozdíly. Narůstá však postupně rozsah provozního financování ze
strany bank. Důvodem tohoto jevu je použití volných finančních prostředků k investiční
činnosti a nákupu cukerních kvót jako reakce na probíhající reformu evropského
cukerního trhu a s ní spojené restrikce cukerní výroby. Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
38
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investovaly do koupě společnosti Manolis aby získaly dodatečné cukerní kvóty a dále
financovaly vznik dceřiné společnosti Agroetanol, která nabízí nové možnosti zpracování
cukrovky po omezení výroby cukerní reformou.
Běžná likvidita je sice jednoduchým, avšak hrubým odhadem. Nastane-li krizová
situace, může mít společnost potíže s odprodáváním zásob. Proto se v analýze uvádí i
další poměrový ukazatel, vystihující okamžitou platební schopnost lépe. Nazývá se rychlá
likvidita nebo také test kyselosti:
ܿݕݎℎ݈á ݈݅݇= ܽݐ݅݀݅ݒ

ܾěž݊á ܽ݇ ܽݒ݅ݐ− ݖáݕܾݏ
ܾěž݊é ݖáݕ݇ݖܽݒ

Jako kritická hodnota tohoto ukazatele se uvádí hodnota rovna 139. Cukrovary a Lihovary
TTD a.s. vykazovaly stejně jako u běžného poměru likvidity klesající hodnotu rychlého
poměru, jejíž spočtené hodnoty jsou zobrazené v grafu:

Graf č. 4.5: Rychlý poměr likvidity v letech 2002 až 2008
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Srovná-li čtenář poměr běžné a rychlé likvidity, jistě si všimne přibližování obou poměrů
v poslední kampani (viz graf č. 4.6)
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Graf č. 4.6: Srovnání běžného a rychlého poměru v letech 2002-2008
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Rozdíly mezi oběma křivkami jsou způsobeny měnícím se stavem zásob. Do období
kampaně 2004/2005 vykazovaly zásoby hodnoty kolem 400 milionů Kč. Tento stav je
vykazován vždy dva týdny po začátku nové kampaně40, zohledňuje tedy již přibližně 15%
proběhlé kampaně, (v návaznosti na počasí)41. Číslo je to tedy přiměřené a hlavně
stabilní. V období kampaně 2006/2007 však nastal odklon od stabilní hodnoty zásob,
které vyšplhaly na hodnotu 700 milionů korun. Na tomto výsledku se odráží skutečnost,
že snižování cukerní produkce neprobíhalo dle očekávání reformy. Výsledkem byl
nadbytek cukru a horší možnosti odbytu spolu s tlakem na cenu cukru. Cukrovary a
lihovary TTD, a.s. proto pravděpodobně raději pozdržely prodeje s cílem počkat si na
lepší ceny a proto byly zásoby na konci kampaně 2006/2007 vysoké.

IV.3.2. Aktivita/provozní efektivita firmy
Poměry aktivity se zaměřují na likviditu určitých aktiv stejně tak jako na jejich
efektivní využívání. Každá firma musí najít optimální poměr aktiv, neboť jejich
nedostatek ji připravuje o případné tržby, zatímco jejich přebytek sebou přináší i větší
40

Cukrovarnická kampaň začíná ve společnosti Cukrovary a Lihovary TTD a.s. vždy okolo 15.září a účetní
závěrky bývají sestavovány k datu 30.září
41
Cukrovarnická kampaň končí v polovině prosince.
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náklady a snižuje tím zisk společnosti. Ukazatele aktivity byly v této studii spočteny pro
následující skupiny aktiv: pohledávky, zásoby a stálá aktiva.
Obrat pohledávek vyjadřuje, kolikrát jsou všechny pohledávky v průměru do roka
vyinkasovány v hotovosti. Udává se jako
 ݐܽݎܾℎ݈݁݀á= ݇݁ݒ

č݅ݐݏé ݎݐžܾݕ
č݅ݐݏé ℎ݈݁݀áݕ݇ݒ

V našem případě vykazovala společnost Cukrovary a Lihovary TTD, a.s. následující obrat
pohledávek42
Graf č. 4.7: Obrat pohledávek v letech 2002 až 2008
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Jak je z tabulky možné vyčíst, relativně stabilní vývoj byl narušen v období 2004/2005
poklesem hodnoty obratu. Důvodem byl výrazný nárůst pohledávek ve skupině, tj.
pohledávek vůči zahraničním vlastníkům, kteří jsou prostředníkem Cukrovarů a lihovarů
TTD, a.s. pro exporty. Možným vysvětlením je, že společnosti se nedařilo prodat obvyklé
množství na domácím trhu a proto v tomto roce zvýšila své exporty do zahraničí.
Doplňující informace k obratu pohledávek poskytují data o průměrném inkasním
období, tedy rychlosti, s jakou odběratelé platí své účty. Společnost TTD se musela
v posledních letech potýkat s velmi pozdním splácením svých pohledávek, během
kampaně 2004/2005 přicházely platby dokonce průměrně až po 92 dnech od data

42

V případě kampaně 2002/2003 byl vzhledem k její nadprůměrné délce 21 měsíců výsledek vydělen
koeficientem 1,75 (podíl 21/12).
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fakturace. Poměrně dlouhá doba splatnosti může být způsobena tlakem odběratelů. Pro
společnost znamená vyšší potřebu financování oběžných aktiv.
Graf č. 4.8: Průměrné inkasní období v letech 2002 až 2008
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Zatímco obrat pohledávek udával informace ekvivalentní likviditě, tedy jak je
společnost schopná přeměňovat své pohledávky na hotovost, obrat stálých aktiv zrcadlí
schopnost managementu firmy vytvářet tržby z investic do dlouhodobého hmotného
majetku. Obrat stálých aktiv má následující tvar:
ݐݏ ݐܽݎܾá݈ýܿℎ ܽ݇= ݒ݅ݐ

č݅ݐݏé ݎݐžܾݕ
݈݀ݑℎܾ݀ý ℎ݉݊ݐý ݆݉ܽ݁݇݁ݐ

Tento poměrový ukazatel je tedy ve vztahu ke společnosti Cukrovary a Lihovary TTD,
a.s. dost podstatný, neboť firma v analyzovaném období mohutně investovala do svých
zařízení s cílem prosadit se v konkurenčním prostředí evropského cukrovarnictví po
vstupu České Republiky do EU. Graf pro obrat stálých aktiv vypadá takto43:

43

Hodnoty pro období 2002/03 byly upraveny stejně jako u obratu pohledávek, aby vyjadřovaly průměrné
obraty za rok.
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Graf č. 4.9: Obrat stálých aktiv v letech 2002 až 2008
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Čtenář si jistě všimne poklesu v kampani 2006/07. Zatímco tržby byly do období
2006/2007 poměrně stabilní, dosahující přibližně 4,3 miliardy Kč, tak hmotný majetek
společnosti stoupnul z necelých 2 miliard na 2,7 miliardy Kč. Zde se projevuje nákup
společnosti Manolis, provedená kvůli reformě s cílem navýšit kvótu. Hmotný majetek
fúzí zaniklé společnosti byl následně převeden do hmotného majetku Cukrovarů a
lihovarů TTD, tedy dlouhodobý hmotný majetek rostl. Růst čistých tržeb v následujícím
období obrat stálých aktiv opět zvýšil.

IV.3.3. Kapitálová struktura a dlouhodobá solventnost, zadlužení
Součástí procesu finančního rozboru společnosti je také analýza firemních dluhů,
jejich množství a poměru ke kapitálové struktuře společnosti zároveň s analýzou
schopnosti společnosti dluh splatit. Dluh totiž znamená riziko pro investory, zadlužená
firma je povinna nejdříve vypořádat své závazky a teprve zbytek může dělit jako zisk
mezi své akcionáře. Na druhou stranu však uvážené úvěry firmě mohou výrazně zvýšit
zisky pro jednotlivé akcionáře. Jedná se o takzvaný efekt finanční páky. Celkové zdroje
společnosti se totiž s rostoucími cizími zdroji zvýší. Zatímco úroky placené z těchto úvěrů
se počítají do nákladů a tím snižují daňové zatížení, tak dividenda jako cena vlastních
zdrojů se vyplácí ze zisku po zdanění. Vhodné rozdělení vlastních a cizích zdrojů může
tedy přispět k nárůstu rentability vlastního kapitálu.
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Dluhové poměry v této studii reprezentuje míra zadluženosti vlastního kapitálu,
což je vztah mezi kapitálem poskytovaným věřiteli a kapitálem poskytovaným investory:
݉ěݑ݈݀ ݎℎ݆݉ ݇ ݑě݊í =

݈݀ݑℎܾ݀ý ݈݀ݑℎ
݊ݐݏ݈ܽݒí ݆݉ě݊í

Graf č. 4.10: Poměr dluhu ke jmění
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Výsledky společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. v tomto ukazateli, tedy narůstající
poměr dluhu k vlastnímu jmění, reflektují skutečnost, že firma dříve nevyužívala téměř
žádné dlouhodobé úvěrování. Rozvoj byla schopná financovat z vlastních zdrojů. Od roku
2005/2006 si však s probíhajícími investicemi do výstavby dceřiného Agroetanolu musela
navyšovat podíl cizích zdrojů.
K analýze rizika firmy však nestačí pouze dluhové poměry. Některé závazky, jako
například platby za pronájem, jsou podobného charakteru jako dluh, ovšem zahrnuty do
něj nejsou. Proto je třeba prozkoumat i celkovou kapitálovou strukturu společnosti. Jako
vodítko bude v tomto případě sloužit ukazatel úrokového krytí. Aby firma těžila
z financování na dluh, je nutné, aby byly úroky doprovázející dluh několikanásobně kryty
ziskem před úroky a zdaněním, označovaným jako EBIT:
úݒ݇ݎé ݇ݐݕݎí =

ܶܫܤܧ
úݕ݇ݎ

Úrokové krytí Cukrovarů TTD vykazuje za analyzované období tento trend:
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Graf č. 4.11: Úrokové krytí
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Aby společnost vykazovala finanční stabilitu, měl by poměr dosahovat hodnoty
minimálně 644. V našem případě začal na hodnotě téměř dvojnásobné. Prudký růst
v následující kampani znamenal, že úrok byl kryt ziskem téměř 68krát. Poté však začal
prudce klesat a nyní vykazuje hodnotu nedosahující ani pětinásobek. Oproti dalšímu roku
nízká počáteční hodnota byla způsobena splacením významné půjčky ve skupině během
období. Z této půjčky musela společnost odvést i vysoké úroky. V dalších letech potom
financování probíhalo z vlastních zdrojů, s úroky téměř nulovými, ovšem úrokové krytí
začalo pozvolna klesat s přibývajícími investicemi do výroby biolihu, které byly
financovány opět z cizích zdrojů.
Z analýzy daných poměrových ukazatelů je tedy jasně vidět, že rozhodnutí o
financování výroby biolihu má dopad na strukturu rozvahy.

IV.3.4. Ziskovost
Zisk považuje většina společností za svůj hlavní cíl. Abychom ho však mohli
efektivně porovnávat, je třeba opět přistoupit k poměrovým ukazatelům. Schopnost firmy
přeměnit tržby na zisk hodnotí hrubá, běžná a čistá zisková marže. Hrubé ziskové rozpětí
bylo v této analýze vynecháno, protože z výkazu zisku a ztráty nebylo možné přesně
oddělit čisté náklady na vyrobené produkty od nepřímých nákladů.

44

Synek (1992)
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Běžná či provozní zisková marže je indikátorem celkové provozní efektivity a
zahrnuje všechny náklady spojené s běžnými obchodními aktivitami a počítá se jako
݊ݖݒݎí ݒ݇ݏ݅ݖá ݉ܽݎž݁ =

ݒý ݈݇݁݀݁ݏℎܽ݀ݏř݁݊í ř݁݀ ݊ܽ݀ݖě݊í݉
ݎݐžܾݕ

Čisté ziskové rozpětí ukazuje, jaká část tržeb se promítne do zisku po zahrnutí
všech nákladů a výnosů, včetně úroků, daní a mimořádných položek. Stanoví se
následovně:
č݅ݐݏá ݒ݇ݏ݅ݖá ݉ܽݎž݁ =

ݒý ݈݇݁݀݁ݏℎܽ݀ݏř݁݊í ܾ ܽݖěž݊ ݑč݅݊݊ݐݏ
ݎݐžܾݕ

Cukrovary a Lihovary TTD, a.s. vykazovaly za posledních 6 kampaní zisková
rozpětí zobrazená v grafu:
Graf č.4.12: Provozní a čité ziskové rozpětí v letech 2002 až 2008
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Prudký pokles v posledních obdobích je způsoben probíhající reformou cukerního trhu,
která po počátečních neúspěších zvýšila povinné dávky z výroby cukru. Společnost
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. tak musela v kampani 2006/2007 odvést 756 milionů
korun, v roce 2007/2008 potom až 957 milionů korun, což dramaticky snížilo její zisky.
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V následujícím grafu je uveden pro porovnání vývoj provozního ziskového rozpětí
bez dávek a s dávkami. Je zcela zřejmé, že dávky z výroby cukru byly hlavním faktorem
snižujícím zisky společnosti. Pokles v poslední kampani je potom způsoben ještě silným
kurzem koruny a nastupující hospodářskou krizí.
Graf č.4.13: Porovnání provozního ziskového rozpětí bez dávek z výroby cukru a s
dávkami
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Následující dva poměrové ukazatele patří k těm nejdůležitějším ukazatelům
finanční analýzy. Měří celkovou schopnost firmy přeměnit investice v aktiva a generovat
zisky akcionářům. Jedná se o rentabilitu celkových aktiv (ROA, také jako rentabilita
investic ROI) a rentabilitu vlastního kapitálu (ROE).
Rentabilita celkových aktiv poměřuje množství generovaného zisku ve vztahu ke
stupni investování do celkových aktiv:
ݒ݈݇݁ܿ ܽݐ݈ܾ݅݅ܽݐ݊݁ݎýܿℎ ܽ݇= ݒ݅ݐ

č݅ݐݏý ݇ݏ݅ݖ
ܽ݇ܽݒ݅ݐ

Rentabilita vlastního kapitálu udává efektivnost využívání kapitálu vlastníků. Je
proto poměrem zásadním.
݊ݐݏ݈ܽݒ ܽݐ݈ܾ݅݅ܽݐ݊݁ݎíℎݐ݅ܽ݇ á݈= ݑ
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č݅ݐݏý ݇ݏ݅ݖ
݊ݐݏ݈ܽݒí ݆݉ě݊í

Graf č. 4.14: Rentabilita celkových aktiv a rentabilita kapitálu v letech 2002 až 2008
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Pro porovnávání jednotlivých kampaní mezi sebou bylo eliminováno 21 měsíců prvního
období. Stejně jako u poměrů udávajících marže dostáváme křivku s klesající tendencí
v posledním roce. Důvodem jsou opět zejména povinné dávky z výroby cukru snižující
zisk. Dosahovaná návratnost vlastního kapitálu mezi 15 až 18% v letech 2004 až 2007 je
velmi dobrým výsledkem, který umožnil i vyšší výplatu dividend.
Vzhledem k faktu, že akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné, nebyla
v této práci provedena analýza tržních ukazatelů. Je však zajímavé znázornit
v analyzovaném období právě vyplácení výše zmíněných dividend. To ukazuje
následující graf:
Graf č. 4.15: Hodnota dividend vyplacených v období 2002 až 2008
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Na závěr ještě srovnáme dividendy s dosaženými výsledky hospodaření:
Graf č. 4.16: Srovnání vyplacených dividend s dosaženým výsledkem hospodaření v letech
2002 až 2008
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Křivka dividend přibližně kopírující křivku výsledků hospodaření zpožděně o jedno
období názorně ukazuje, že dividendy se vyplácejí v závislosti na zisku předchozího
období.
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Kapitola 5
ZÁVĚR

Cílem této práce bylo přiblížit čtenáři bouřlivý vývoj posledních let v oblasti
výroby cukru v Evropě a v České republice a na základě analýzy určitého
cukrovarnického podniku potvrdit předpoklad, že reforma cukerního pořádku v rámci
Reformy společné zemědělské politiky EU významně ovlivnila fungování firem
produkujících cukr.
Evropská reforma cukerního pořádku byla výsledkem dvou protichůdných vlivů.
Na jedné straně stály snahy WTO přimět Evropskou unii k co nejvyšší možné liberalizaci
cukerního trhu, na straně druhé se EU snažila chránit domácí producenty proti levné
zahraniční konkurenci. Výsledná podoba reformy se snažila najít kompromis mezi oběma
vlivy, ovšem její implementace neprobíhala zcela podle představ iniciátorů a v polovině
svého působení musela být přehodnocena, což vedlo ke zpřísnění pravidel.
Všechny tyto změny měly samozřejmě vliv na cukerní výrobce. Finanční rozbor
Cukrovarů a lihovarů TTD a.s., provedený pomocí poměrových ukazatelů na základě
účetních závěrek od roku 2002 ukázal vliv nestabilního prostředí cukerního trhu na
výsledky hospodaření společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. Firma musela již před
vstupem do Evropské unie vložit velké investice do restrukturalizace svých závodů, aby
byla schopná se vyrovnat konkurenčním evropským cukrovarům a aby s nimi byla
schopna držet krok i po reformních restrikcích. Snížení kvót na výrobu cukru zároveň
společnost nutilo hledat alternativní využití pro vypěstovanou cukrovku. Zaměřila se tedy
také na výrobu bioetanolu, což si vyžádalo další investice do stavby továren na
zpracování biolihu. Všechny tyto nutné investice zároveň s klesajícími minimálními
cenami cukru způsobovaly pohyb poměrových ukazatelů a významně ovlivňovaly zisk
společnosti, který v poslední kampani klesl až o téměř 72%. Investice do restrukturalizace
závodů se projevily zejména v poměru obratu stálých aktiv, výstavba závodů na biolíh
potom ovlivnila téměř všechny poměrové ukazatele, poměry likvidity, obrat stálých aktiv
i poměry dluhu ke jmění a úrokové krytí. Samotná reforma a z ní plynoucí omezení a
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nutné odvody dávek z výroby cukru potom měla vliv na poměry likvidity, obrat
pohledávek a zejména na poměry ziskovosti.
Je těžké odhadnout, jaký bude výsledek kampaně 2008/2009. Lze předpokládat, že
se společnosti začnou vracet vynaložené investice a zisk bude opět stoupat, neboť se
začíná rozbíhat plošná výroba biopaliv a cukrovarnická reforma byla dle vyjádření
evropské komisařky pro zemědělství Mariann Fischer Boelové již úspěšně dokončena.
Evropský trh s cukrem je nyní považován za dostatečně stabilní a pro příští rok nejsou
plánovány změny minimální ceny ani další stažení cukerních kvót. Konec reformního
období také znamená konec dočasných restrukturalizačních dávek, které byly významnou
finanční zátěží.
Česká republika tedy reformní období překonala bez výrazných otřesů. Reforma
cukerního trhu sice znamenala pro cukrovarnický průmysl zvýšenou finanční zátěž,
ovšem odvětví bylo restrukturalizováno již na přelomu století během procesu koncentrace
výroby a jeho struktura se nyní výrazně nezměnila. Ovšem s jedinou výjimkou, kterou byl
odchod společnosti Eastern Sugar z českého trhu. Cukerní velmoc, kterou bezpochyby
ČR byla a stále je, se tak poprvé ve své historii dostala do pozice dovozce cukru. To
dodává poněkud hořký nádech heslu českého předsednictví Evropské unie „Evropě to
osladíme“. Zajímavou tečkou je přitom fakt, že oficiálním partnerem českého
předsednictví a dodavatelem cukru na oficiální příležitosti se stala právě společnost
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. a Evropě to tedy sladíme cukrem z Dobrovice.
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