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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 ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle čl. 161 odst. 1 a 3 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění (dále jen „nařízení Evropského
parlamentu a Rady“), a podle § 4 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“), o žádosti o uznání Organizace producentů
v odvětví mléka a mléčných výrobků (dále jen „organizace producentů“), t a k t o:
žadatel
Mlékařské a hospodářské družstvo JIH
sídlem Bílkova 1003, 390 02 Tábor
Místo podnikání: Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, Bílkova 1003, Tábor
IČ: 60647876
Registrační číslo: A0010
se uznává za organizaci producentů.
Odůvodnění
Žadatel doručil Fondu dne 4. 2. 2015 (č.j. SZIF/2015/0067202) žádost o uznání za
organizaci producentů, sp. zn.: 2015/14830/S1140/A0000010/0001, spolu s úředně
ověřenými stanovami a seznamem členů, který dne 12. 3. 2015 doplnil o informaci o
Ukončení účinnosti kupní smlouvy s dodavatelem mléka ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (č.j.
SZIF/2015/0154950). Fond při posouzení žádosti a doložených dokladů zjistil, že žadatel splnil
požadované náležitosti ve smyslu § 4 odst. 1 a 2 nařízení.
Fond proto žádosti žadatele podle § 4 nařízení a čl. 161 odst. 1 a 3 písm. a)
nařízení Rady vyhověl a uznal jej za organizaci.
Pro úplnost Fond sděluje, že uznaná organizace producentů může jednat jménem svých
členů producentů v souladu s článkem 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a
Rady, o veškeré jejich společné produkci nebo její části, pokud informuje příslušné orgány
členského státu nebo členských států, ve kterých působí, o objemu syrového mléka, kterého
se uvedená jednání týkají. Hlášení se posílá před zahájením smluvních jednání a musí
obsahovat v souladu s článkem 2 odst. 1 a 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012, v platném
znění (dále jen „nařízení Komise“) odhadovaný objem produkce organizace producentů, jehož
se smluvní jednání týkají, spolu s předpokládanou dobou dodávky objemu syrového mléka.
Dále uznaná organizace producentů oznamuje podle článku 2 odst. 3 nařízení Komise
každoročně do 31. ledna objem syrového mléka, jenž byl skutečně dodán v rámci smluv
vyjednaných organizací producentů v předchozím kalendářním roce a rozdělený podle
producentských členských států.
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 ČR, a to prostřednictvím orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
V Praze dne 13.03.2015
Za Státní zemědělský intervenční fond

elektronicky podepsáno
Digitálně podepsal Ing. Hana Pavelková
DN: c=CZ, cn=Ing. Hana Pavelková,
o=Státní zemědělský intervenční fond,
ou=1505, ou=Oddělení organizací
producentů a mléka, title=vedoucí
oddělení, serialNumber=ICA - 10323824
Datum: 2015.03.13 13:56:58 +01'00'

Ing. Hana
--- E-SIGNATURE --Pavelková
Ing. Hana Pavelková

Ved. odd. organizací producentů a mléka

otisk úředního razítka

IČ: 48133981
S1140195.1.doc

DIČ: CZ48133981
Strana 2/2

