
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti 
Cukrovar Vrbátky a.s. v roce 2015. 

 
Podnikatelská činnost společnosti byla výrazně ovlivněna situací na trhu s cukrem. Trvale nízké ceny 
cukru se promítly i v ekonomických výsledcích společnosti v roce 2015. 
 
 
Důležitou činností v mimo kampaňovém období je příprava cukrovaru na další kampaň. V loňském roce 
jsme proinvestovali 12,4 mil. Kč a to především: 

- stavební práce na polyfunkčním objektu v Olomouci-Chválkovicích  8 928 tis.  Kč                          
- rozšíření odparky a nákup dvou těles odparky     2 683 tis.  Kč  
- zubové čerpadlo na ZS             309 tis. Kč 
- nákup čerpadla na filtraci TŠ          219 tis. Kč 
- regulace vlhkosti vzduchu v sile         112 tis. Kč 

 
Na opravy strojního charakteru bylo plánováno celkem 12,8 mil Kč, ty nejdůležitější jsou: 

- oprava hasidla MIK, nové odvalovací obruče a rolny     1 493 tis. Kč 
- oprava ekonomizeru u kotle VK 25          774 tis. Kč 
- oprava hřídele, vynášecích lopat a řetězového pohonu v pračce         710 tis. Kč 
- oprava hřídele v předčeřiči           600 tis. Kč 
- střední oprava kogenerační jednotky          515 tis. Kč 
- oprava přírub pod víko u filtru KZF 160         500 tis. Kč 

 
Na stavební opravy bylo vynaloženo celkem 3,94 mil Kč, jedná se např.: 

- oprava omítek, podlah a střech na budovách     1 549 tis. Kč 
- oprava kostkové dlažby u splavu a lapačů chrástu    1 305 tis. Kč 
- nátěry zařízení a podlah           325 tis. Kč 

 
 
 
Kupní smlouvy na dodávku cukrovky pro rok 2015 byly uzavřeny s 57 pěstiteli celkem na množství 250 
267 tun na ploše 3 903 ha (bez výroby cukru ve mzdě). Smlouvy na kvótovou řepu byly uzavřeny na 
množství 165 775 tun, pěstované na ploše 2 812 ha, smlouvy na dodávku cukrové řepy nepodléhající 
kvótám byly uzavřeny se 47 pěstiteli v celkovém množství 84 492 tun na ploše 1 091 ha (bez výroby 
cukru ve mzdě). 
Setí cukrovky bylo zahájeno 19.3.2015 a ukončeno 17.4.2015. V průběhu vegetace bylo poměrně sucho 
s nedostatkem srážek, což se projevilo ve výnosech. Z těchto důvodů bylo odloženo i zahájení kampaně  
na 1.10.2015.  
 
Cukrovarnická kampaň byla zahájena 1.10.2015 a ukončena 16.1.2016, celkem trvala 108 dní. V průběhu 
kampaně bylo vykoupeno 218 970 tun cukrovky při Dg 17,48 % (bez výroby cukru ve mzdě). 
Technologická kvalita řepy byla cca 40 dnů dobrá, pak se vlivem výskytu hniloby začala kvalita řepy 
zhoršovat. 
Kampaň po delší době byla charakteristická vyšší cukernatostí řepy, proto bylo nutné snížit denní 
zpracování, aby bylo zajištěno dostatečné vyloužení cukrovarnických řízků. I přes nižší denní zpracování 
byla denní výroba cukru vyšší než v minulých letech. V kampani bylo vyrobeno 36 562 tun cukru a 10 
080 tun melasy (bez výroby cukru ve mzdě). 
V průběhu kampaně se nevyskytly žádné větší technické potíže, které by měly zásadní vliv na denní 
zpracování řepy. Pouze při poruše měničů na odstředivkách muselo být po dobu opravy částečně 
omezeno vytáčení cukrovin. Ostatní drobné opravy se řešily bez vlivu na provoz cukrovaru. V roce 2016 
bude rozšířena odparka o dvě tělesa a posílena odstředivková stanice o dvě odstředivky. 
V průběhu kampaně 1.1.2016 došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu pracovníka na úseku plavení řepy, 
okolnosti úrazu jsou v šetření Policie ČR a Inspektorátu bezpečnosti práce. Společnost  přijala nápravná 
opatření, aby v budoucnosti k takovým nehodám již nedocházelo. 



 
Plán prodeje cukru na rok 2015 byl stanoven ve výši 45 719 tun. Prodej cukru během roku byl vysoce 
nadprůměrný, ve skutečnosti bylo prodáno rekordních 51 448 t (bez výroby cukru ve mzdě), což je 112,5 
% stanoveného ročního plánu. Z tohoto množství bylo prodáno 25 424 tun ve formě drobného 
spotřebitelského balení, což představuje 49 %. Prodej drobného balení probíhal dle požadavků odběratelů 
a množství prodávané do akcí nebylo limitováno, což se projevilo zvýšením nároků na provoz linek 
drobného balení na úkor balení vaků a pytlů.  
Pro vylepšení obchodní bilance bylo v roce 2015 nakoupeno 6 744 tun řepného a třtinového cukru. 
V průběhu roku musela naše společnost reagovat na konkurenční nabídky a bylo nutné snižovat smluvní 
ceny, a to i vícekrát měsíčně. 

 
Cukrovar Vrbátky a.s. si nechal v měsíci lednu 2015 vyrobit na základě smluv o výrobě cukru ve mzdě 
10 238 tun nadkvótového cukru ve společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., z nakoupené cukrové 
řepy o hmotnosti 73 231 tun a ve společnosti Südzucker Polska S.A. bylo vyrobeno v měsíci listopadu 
2015  4 000 tun nadkvótového cukru, z cukrové řepy o hmotnosti 28 571 tun.  

               
Na základě vývozních licencí mimo  EU  bylo v roce  2015  přes zprostředkovatelské firmy  vyvezeno 
16 848 tun cukru nepodléhající kvótám ze skladu ve Vrbátkách,  3 565  tun  cukru ze skladu v Polsku a  
10 238 tun ze skladů u společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. 
 
V roce 2015 vytvořila akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. zisk před zdaněním ve výši 47 664 tis. 
Kč. Celkové náklady činily 722 704 tis. Kč a celkové výnosy 761 888 tis. Kč. Řádná valná hromada 
společnosti bude rozhodovat o rozdělení zisku po zdanění ve výši 39 184 tis. Kč. 
Na základě známých nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru v průběhu roku 2015 společnost 
včas plnila všechny své finanční závazky vůči svým obchodním partnerům. K  10.5.2016 měla společnost 
všechny své závazky vůči dodavatelům cukrovky na kampaň 2015/2016 splněny.  
V říjnu 2017 dojde v EU ke zrušení kvótového systému na výrobu cukru. Pro porovnání uvádíme zisk 
jednotlivých cukrovarnických společností na přidělenou kvótu cukru – viz tabulka níže. 

 
Představenstvo společnosti v rámci projednávání finančního plánu na rok 2016 schválilo uzavřít smlouvy 
s pěstiteli na dodávku 260 000 tun cukrové řepy a zajistit prodej ve výši 45 479 tun cukru. S ohledem na 
situaci na trhu s cukrem představenstvo schválilo pro rok 2016 plán zisku ve výši 65,1 mil Kč a to při 
nákladech 517,8 mil Kč a výnosech 582,9 mil Kč. Pro splnění těchto ekonomických výsledků bude 
především kladen důraz na maximální využití zpracovatelské kapacity cukrovaru při dodržení výrobních 
a provozních nákladů. 

 
Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřiných společností a to Cukrplus s.r.o. a  
PIKANT Ostrava s.r.o. Společnost Cukrplus s.r.o. se zabývá obchodní činností a to nákupem a prodejem 
cukru. Společnost Cukrplus s.r.o. má obchodní podíl ve výši 25 % ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. 
s podílem na základním kapitálu ve výši 3,78 mil. Kč. Společnost Goldfein CZ s.r.o. vyrábí ve dvou 
závodech v Chrudimi a v Pardubicích trvanlivé pekařské výrobky (rolády, bábovky, chlebíčky, řezy 
apod.) a pardubický medový perník.  
Cukrovar Vrbátky a.s. poskytl společnosti Goldfein CZ s.r.o. celkový úvěr 63 mil. Kč,  k 31.12.2015 
zůstává nesplaceno 61 mil. Kč. 
Společnost PIKANT Ostrava s.r.o. se zabývá výrobou hořčice a kvasného octa a také obchoduje 
s cukrem. Z půjčky poskytnuté společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. ve výši 13,9 mil. Kč zůstalo k 
31.12.2015 nesplaceno 3,9 mil. Kč. 
 
V roce 2015 vytvořila konsolidovaná společnost Cukrovar Vrbátky a.s., PIKANT Ostrava, s.r.o., 
Cukrplus, s.r.o. a Goldfein CZ s.r.o. konsolidovaný zisk 32 166 tis. Kč. Celkové náklady činily 763 504 
tis. Kč a celkové výnosy činily 795 670 tis. Kč. 
 
Akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. v roce 2015 nezvyšovala základní kapitál a k 31.12.2015 
nebyly v majetku společnosti žádné vlastní akcie. 
 



Představenstvo společnosti se scházelo v průběhu roku 2015 pravidelně jednou měsíčně. Na svých 
zasedáních projednávalo všechny důležité oblasti týkající se chodu společnosti a to především 
financování, prodej cukru a nasmlouvání cukrovky. V průběhu roku 2015 nedošlo v představenstvu 
k žádné změně. V průběhu roku 2015 odstoupil z dozorčí rady Ing. Tomáš Kovařík a na zasedání dozorčí 
rady dne 4.9.2015 byl  jmenován náhradním členem dozorčí rady pan Jiří Zapletal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka: 
 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 let 

Cukrovar Vrbátky a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 131 425 65 033 188 164 129 617 148 809 108 786 771 834 

  Cukerní kvóta (t) 21 989 21 989 21 989 21 989 21 989 21 989 131 934 

  Zisk/kg cukru (Kč) 6,0 3,0 8,6 5,9 6,8 4,9 5,9 

                  

Litovelská cukrovarna, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 111 928 63 949 121 251 101 106 29 537 48 618 476 389 

  Cukerní kvóta (t) 22 597 22 597 22 597 22 597 22 597 22 597 135 582 

  Zisk/kg cukru (Kč) 5,0 2,8 5,4 4,5 1,3 2,2 3,5 

                  

Moravskoslezské cukrovary, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 460 660 209 043 762 752 734 412 487 565 241 806 
2 896 

238 

  Cukerní kvóta (t) 93 973 93 973 93 973 93 973 93 973 93 973 563 838 

  Zisk/kg cukru (Kč) 4,9 2,2 8,1 7,8 5,2 2,6 5,1 

                  

Tereos TTD, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 318 607 666 385 823 423 
1 503 

607 
1 886 

911 580 787 
5 779 

720 

  Cukerní kvóta (t) 208 716 208 716 208 716 208 716 208 716 208 716 
1 252 

296 

  Zisk/kg cukru (Kč) 1,5 3,2 3,9 7,2 9,0 2,8 4,6 
 


