námky
ovanů

v dobách starších.

takovým není žádné lidské
lOty, jak se zejména snažil
ýtky důkazu nepodaly. Ně
nohem objektivnější.

Prof. Dr. VI'L IBALD MILDSCHUH:

Posudek k otázce cukru a cukerinu
,lika slovy o poslední kapii o v ý c h N o v i n ách ze
itikou mého spisu profesor
I I e r. Nejsa odborníkem
I ve své kritice výtek Raurozdď,lem, že je ozdobil ne~
iiž odpověděl, na druhé odpochybnou zásluhu, že byl
lělení university~ kdo tako~l vystoupil proti členu téže
ávem očekávati, že při kril, aspoň nahlédne do prací
uzovaných otázek zabývaly,
i viri. Prof. Sommer však
do práce svého žáka prof.
,vní knize :brněnského. písaí názor; na tom mu vůbec
lditi o mé práci nepříznivý
snadno není, neboť kromě
.hec žádného samostatného
~u má posici velmi silnou;
svému oboru nemá nijak
ovážují za nejpovolanější,
,tně brániti nelze, když se
ti nechtějí.

podaný čsl. skupmě meziJparlalmetn1Jní unie 22. III. 1935.

1. K o t á z c e c u k r

V ý~oba v kg se zásohouz konce
v období

od 1. IX. 19>1'9 do
od 1. IX. 119'213 do
od 1. IX. 1'9'215' do
od 1. IX. 1\9'2'7 do
od 1. IX. 1'912'8 do
od 1. IX. 1'9'2'91 do
od 1. IX. :D9:3 0 do
od 1. IX. 119'31 do
od 1. IX. 1'91312 do

'll.

předch.

obdJobí:
surového

606,,850.4J3>O
8'70,31419'.8120
103'3'7',914'6'.0I0JOl
102.5',8158'.31000
808'7,5'66.000
8'73,718'3.-000
81915,24'4.0100
7'1'6,4J8'6.000
5'7'7,5'9'4','0'00

716,068.0313
419','9126'.716'7'
518', 12'D'..80.0
815,414J3.eOO
4J4',6124.1010

'311. VlHl. 191210
3'1. VHl'. 1'9i214
31. VlH. 109'216'
,31. V'N l . 119,28
3-11. VHL 109'2'91
31. VHL 119130
3,1. VIIIII'. 1'913'1
3-1!. VHII. 1'9,3'2'
31. V'I'f l. 119'3-3

319~517'4.400

120,6'67.000
2',001.0100
2,1:3'45

Z toho bylo vyvezeno (dle zpráv Státmího
ho z r. 1931, str. 1430 a dalších) :
v t1sÍ'CÍ'c h q

19,2 0
1921
1922
19~:m

1924
1925

1ge6
1927
1928
19,2'9
193'0
19:31
19032
19133

v mi.oli'o néch

2.170
4.497
3.0163
4.31-0
6.377
7.9'62
8.97'3
5.'335
6.,5 62
5.131
5.04'9
4.437
3.615'3
2.03\2
*) Konsumní cukr

úhrnem v bodnotě surového
cukru *)

konsumního cukru

Kč

úřadu

tu na 'Surový v

1

statistické-

za 1 q vyvwženého cuikru
by1'0' docHováno, Kč

3.205
3.719
1.3,6'8
1.7138
2.3\314
2.21219
2.173
1.4'5 4
1.5'3'3
919 9
790
523
H50
180
,p-řeveden

716'7.51315.5,24
104121,125.56,2
158'3,3'79.3'00
1'25'4,922'.000
10516,4419 .8'00
1103'5,6187.1'00
1141,2'416.0010
8,l!9,3,25.000
637',11:2.0.00

1.477
827
447
403
366
2-80
2'4 2
273
2,3 4
195
157
118
9,6
88
poměru

100>:114.
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Dr. V. Mildschuh:

Z těchtO' c~fer vidí-me, že výroba cukru v českosl'Ovensku
st'Oupala velmi 'značně od převratu až do r. 19216, totiž ze 6 mil. q
v roce 1192,0 až na 13 mil. q v lIoce 19.215/6. Od té doby zase
výroba klesá až na ,6 mil. q v ro-ce 19133. Ještě více stoupá a klesá
množ1ství vyvezeného cukru (st,oupá napřed z 2 mil. q v roce
1920 až na 9 mil. q v roce 19216 a klesá .paJk zase na 2, mil. q
v rO'ee 19 313') a j€ště více klesá cena vyvezenéhQ cukru (z 3.7
mHiard v r. 192,1 až na 0.18 miliard v r. 19,3 3). Zároveň je
rl těchto 'c ifer vidět, 'že velký pokles vÝlloby cukru je způsobován
hlaVině 'Úbytkem cukru vyváženého, a ten zase má svůu pří6nu
hlavně v enormním půklesu cen (až na 1/16 ceny z r. 1920).
N aprůti tomu domácí oena cukru v Ces1koslovensku 'Od pře
vratu spíše stůupala. Tak ,činila cena tuzemské, zdaněné raffinády, franků nstí n. L., z,a 100 kg v říjnu 1192!3 430 Kč, v prů
měru 1'9:30 i dalších let 1
5167 Kč.
Vidíme,že do ciziny prodává cukerni Ikartel cukr 5-6krát
laciněji nežli dO'ma. N,ení pochyby, 'že jde tu 'o dumping v obvykléml sl'Ova smy-slu, t. j . .o mQnůpol, kde 'monopoUsta prodává výrůbky své doma dráž, aby druhé skupině v tomtů .případě
cizině mohl jel prodávati laciněji. Dumping takůvý 'se sků'ro
všeobecně odsuzujle. Ale přece z tůho nenásleduj e, že je ,třeba
tento monop'Ol ihned 'Odstranit a cenu důmácí snížit ihned až
k výši nákladu. T,o byznaJmenalo velké ztráty na inves'tůvaných
kapitálech i ~na vedleJších výhodách spojených s výrobou -cukru,
a při tom není vyloučeno, že ztráty ty by byly jen přechodné,
jestliže 'se půdaří docíliti zase 'z tracené rovnováhy meZl výrQbou
a spotřeoou . Zároveň je j'3Jsno, že nel~e tu jednotlivým zemÍ'm,
vyrábějícím cukrovku neb třtinu cukrQvou, půstupovati isůlo
vaně, ježto redukce v jedné zemi může hý,t úplně !zmařena opač
ným postupem druhé země . Třeba tedy dohody mezi ' zeměmi ,
cukr vyrábějídmi a stejnéhů postupu. Tako,v á důhoda byla skutečně uzavřena mezi hlavními zeměmi, cukr produkujicími v roce
1'9311 (byly tO' ze zemí 'řepných Ces'koslovensků, Německů , P.O'Isko', Maďarsko, Belgie, ze zemí třtiny cukrové 'Zvláště Java a
Kuba; později bylo přijato za člena dohůdy též Peru a Jugoslavie). Podkladem úmluvy byl t. zv. Chadbourn ův pláJn, půdle
něhůž mají hýt na čas vyloučeny přebytečné a nels nadno 'zužitkovatelné výv,ozní zásoby; jejich distribuce měla býti pllovedena
1
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>a cukru v československu
do r. 192 6, totiž ze 6 mil. q
~ 19.215/6. Od té doby zase
~3. Ještě více stoupá a klesá
napřed z 2 mil. q v roce
klesá -palk zase na 2- mil. q
:t vyvezeného cukru (z 3.7
rd v r. 19.33). Zároveň je
'ý~oby cukru je způsobován
t ten zase má s'Vou pří!činu
a 1/16 ceny z r. 1920).
l' V Ceskoslovensku úd pře
a tuzernské, zdaněné raffiříjnu' 119~!3 430 Kč, v prů1

kerní Ikartel cukr 5-6'k rát
jde ,t u o dumping v úbvyk~e 'múnúpoHsta prodává vý~upině v tomto případě
Dumping 't akový se skoro
,o nenásleduje, že je ,třeba
nu domácí snížit ihned až
ké ztráty na investovaných
,poj ených s výrobou cukru,
ty by byly jen přecho<h1é,
lé rovn.ováhy mezi. výrobou
~lrz;e tu jednotlivým zemí-m,
tkrúvou, postupovati isolo~e hý,t úplně zmařena opač
tedy dohody m,ezi 'zeměmi,
t. Taková doh.oda byla sku, cukr produkuj íeÍmi v roce
~oslovensko, Německo , Polny cukrové 'zvláště Java a
dohody též Peru a J ugo'. Chadb.ou~nův plám, podle
~bytečné a nesnadnú zužitribuce měla býti provedena

během -čtyř let a po stejnou dobu upravena výroba s,m luvních
zemí.
V březnu 193,4 byla konána v Londýně mezinárodní cukerní
konference za účasti V'elké Bátanie, Spojených států amerických a všech zemí, jichž průmysl je vázán dohodou Ohadbournovou (vyj ma N ěme0ko, -k teré pozvání nepřij alo). Účastnilo se
tedy i Ceskoslovensko konf.erence, jež .předsedou si 'zvolila anglického delegáta lorda P1Jnmoutha, 'slkončila 'své práce 10.. téhož
měsíee, aniž dospěla k positivnimu usnesení o dal'š ím po's tupu
při mezinárodnílTI řešení cukerní otázky. Konference byl'3 skončena tím, ž-e Bureau měnové a hospodá:ř.ské konferenee spolu
s předsedou lordem Plymo'llthe-m hude vývoj situace sledovati,
při čemž -se rozumí, že k další akci (t. j. k Is;volání širší konference všech důležitých zemí dov.ozních a vývozních, která by
definitivně rozhodla o 'světové úpravě cukerního trhu) nemůže
d'Ojít, dokud nebude projednám americ,ký cukerní zákon a dokud
se neukáže možnost vzáj emné dohody .a nových kvotách me,zi
zeměmi Ohad!bourneova plánu. Kladně možno hodnotit jen fakt,
že konference vyjasnila ,s tanovi's ka nejdůležitějších států, jež doposud stály mimo mezinárodní .akei eukerní. Anglie 'Opakovala
své loň'ské prohlášení, podle něhož je ochotna obmeziti svou subvencovanou produkci řepného euJ<ru na nynější její výši plus
určitou kvotu na kvalitní zlepšení' anglické řepy a ,stabilis.ovati
n1axi mální vývoz, z britských kolonií po dva roky na nyněj ší
výši a převzíti izáva'z:k y na následující tři roky další. Vý·š e zmíněná -z ákonná úprava americ1
k á kontingentuje produkci v kontinentálnÍ'm území Spojených států a v jejich ostroV/nkh državách,
dále dúvoz z Filipin a z Kuby. Ohtíže dohody o nových kvotách
členů OhadJbournova plánJu vyvolává z'ejll1léna Holandsko (J'a va). "')
V~niká otázka, jakým 'způsobem bude dále postupovati výr.oba cukrovky a cukru v Ceskoslovensku. A tu je předeViŠfm jisto,
že nelze očekávati, že výroba -cukrovky a cukru vzroste zase na
tu výši, již dosáhla v letech 11ge'5/216, již proto ne, že země, do.
nichž byl cukr vyvážen, stávají se stále víc a více soběstačnými,
vyrábějíce cukrovku a cukr, třebas měly i podmínky k výrobě té
mnohem 'horší (i sama Anglie pěstuj e cukrovku). Odbyt cukru
1

;
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do óz;tny bude protD pravděpodobně ještě dále klesat, a tomu se
lTIusí i výroba cukrovlty přizpůsobit. Vidíme již nyní, že kontrahovaná plochacukrov,k y rok od roku se zmenšuje. Roku 1925
činila ještě 307.44<8 ha, r . 1926 277.797, r. 192'7 294.2-31, r. 1928
2,57.37'5 (nová meth.), r. 1<9'2,9 2146.340, r. 1913 0 2214.0'3'0 ha, roku
1931 18 6.'505, r. 1913\2 14'5.9'2i8, r. 19313, 144.86 6, r. 19'3,4 159.0'03
ha. A při tom není redukce ploch věnovaných cukrovce j 'eště
skončena, Ale na druhé straně bylo by ještě větší chybou, kdybychom se , chtěli výroby cukrov'k y snad vůbec vzdát. Máme ve
své n10ci Iz achovati 'si 'při nejmenšÍ'm domácí konsum, již tím,
že 'illl1Žerne 'Z dováženého cukru vybírati clo. Tím je tedy dán
plán pr,o budoucnost.
1

1

2. K o t á z c e e u ker i 'll U .
Cukerin v mnohý'Ch případech může být hygienicky velmi
(pro. diabeUky, pro osoby, trpící otylostí neb sklonem
k ní) . Bylo by tedy 'často škodlivo chtít dovoz, jeho 'zakaz.ovat.
Ale proti míI'lnému clu nebylo by námitek, účelem jeho mohlo
by být .podporovat domácí výrobu . Jenže třeba počítati s tím,
že by sacharin byl .pak ve velkém pašován. Proto by ani clo
nemělo valného účinku . V Ceskoslovensku je ostatně 'z aveden
m onopol umělých sladidel a existuje tu j,e dna továrna v Bohu:mín ě ve Slezsku. Výroba čistého cukerinu činila dle Statistické
ročenky r epubliky Ceskoslo.venské 'z r . 1913 4 a 19 3'5 v roce 19'30
72.418 k g, v roce 1931 14'7 .273, v r . 1932 104.644, v r. 193'3
142 ..9'6,5 ,k g. Zdaněno bylo pro tuze'msko v roce 19,3 0 5.085 k g .
v r . 19'31 4.843, v 1'. 1932 4.60.6, v r . 19:3S 4.862 ,k g; nezdaně~1Ý
vývoz ,činil r . 19'3 0 15.4:33 kg, r . 19\3,1 41.98 5, r . 19 32 24.381 ,
r . 19 3 3 3'3.791 kg. Pro návrh čsl. delegáta v Meziparlamentní
Unii sen. prof. Dr. Hilgenreinera na .omezení výroby a dOVo.ZU
cukerinu a nahrazení jeho CUkrelTI a tín1 Ipozvednutí, poklesající
náro dní výroby cukru a všech .ostatních odvětví souvislýeh s výrobou cukru nemohu se tedy vyslovit.
prospěšný

1

1

1

1

V Praze dne 22.

břez'na

1935.
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