
HLUK, 21. a 22. listopad 2018

Milan Kuncíř, PREOL, a.s.



1. Investice PREOLu v uplynulých 3 letech

2. Vývoj cen řepky, oleje a bionafty 2017-18

3. Pohyb řepky v regionu - exporty/importy

4. Plány PREOL pro rok 2019

5. Co to znamená pro pěstitele řepky?



 Zvýšení lisovací kapacity

◦ 450 kt/rok (+50 kt)

 Rafinerie jedlého oleje

◦ Více než 30 kt/rok

 Zvýšení výroby RME 

◦ Zvýšení kapacity o15kt/rok

 Extrudované šroty, značka By+

◦ 80 kt/rok



HV minus téměř 150 mil. Kč

Důvody:

 Propad cen bionafty a oleje – bionafta klesá rychleji a více
než řepka

 Nakoupena „drahá“ řepka, nutnost plnit kontrakty na
prodej bionafty, kde jsou ceny určovány každý den podle
vývoje v Rotterdamu

 Neochota pěstitelů prodávat za tržní evropské ceny v
daném období

Eliminace dalších ztrát :

 Snižování zpracování

 Dovoz řepky z Rumunska, Maďarska, Chorvatska
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KOTACE řepky, oleje a biodieselu – přepočtené na CZK

Platts Biodiesel FOB Rotterdam (Mean) Olej Agroserver Ex Mill Rotterdam

Řepka Matif (last)

PROBLÉM



X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18

Relace cen produktů a suroviny je natolik ztrátová, 
že nepokrývá ani variabilní náklady výroby 
(v období 01-04/2018)



Zvýšení nákupu zpracovatelů řepky v zahraničí (HU, RO, SK, HR)

Neochota českých pěstitelů/dodavatelů řepky kontrahovat za aktuální tržní ceny

I přes vyšší dopravní náklady ekonomicky výhodnější než od českých 

dodavatelů. Není v zájmu českých pěstitelů – jednejme o řešení



Maďarská a rumunská řepka oproti české řepce:

 Obsahuje v průměru více oleje, až o 3%

 Má nižší hodnotu emisí skleníkových plynů (lepší hodnoty 

dle NUTS2)

 Cenově atraktivnější

POUČME SE U KONKURENCE



 Zlepšení kvality extrudovaných šrotů – snížení 

prašnosti, zvýšení UDP

 Zvýšení kapacity lisování na 500 tis. tun řepky/rok

 Zlepšení vnitřní logistiky, nová váha na plnění šrotů

 BHP : vzduchotechnika provozu extrakce



1. Zájem AGROFERTu/PREOLu nakupovat řepku výlučně

od českých pěstitelů za předpokladu srovnatelných

cen s importní i exportní alternativou

2. Příležitost dodat až o cca 100 tis tun řepky více než

v sezoně 2017-18

3. Orientace na odrůdy řepky s vyšší olejnatostí

4. Snížení emisí CO2 řepky pěstované v ČR -lobování u

orgánů státní správy za přijetí aktualizovaných NUTS

u Evropské komise


