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ROZHODNUTÍ
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 1 odst. 2 písm. u) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), a v souladu s § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých
podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), s čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady“),
o žádosti o registraci prvního kupujícího v odvětví mléka a mléčných výrobků (dále jen „první
kupující“), t a k t o:
žadatel:
Mlékařské a hospodářské družstvo JIH
Sídlo: Bílkova 1003, 390 02 Tábor
Místo podnikání: Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, Bílkova 1003, Tábor
IČ: 60647876
Registrační číslo: PK042
se registruje jako první kupující.
Odůvodnění
Žadatel doručil Fondu dne 04.02.2015 (č.j. SZIF/2015/0067188) žádost o registraci prvního
kupujícího, sp. zn.: 2015/14830/S1140/000PK042/0001, v souladu s § 2 nařízení a čl. 151
nařízení Evropského parlamentu a Rady.
Fond při posouzení žádosti zjistil, že žadatel splnil veškeré podmínky pro registraci prvního
kupujícího uvedené v § 2 nařízení a doložil k žádosti o registraci všechna prohlášení podle § 2
odst. 2 nařízení.
Fond proto žádosti žadatele podle § 2 odst. 3 nařízení a v souladu s čl. 151 nařízení
Evropského parlamentu a Rady vyhověl a žadatele jako prvního kupujícího zaregistruje ke dni
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do seznamu registrovaných prvních kupujících.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je shora ve výroku uvedeno.
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Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, a to prostřednictvím orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
V Praze dne 26.02.2015
Za Státní zemědělský intervenční fond

elektronicky podepsáno
Digitálně podepsal Ing. Hana Pavelková
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Ved. odd. organizací producentů a mléka
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