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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1.

Úvod

Tato příručka je určena všem producentům a prvním kupujícím syrového kravského
mléka, kterým poskytuje návod, jak postupovat při podávání žádosti o registraci prvního
kupujícího a při plnění povinnosti podávat hlášení prvního kupujícího a producenta
v odvětví mléka.

1.2.

Legislativa EU



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění (dále jen „NEPR
č. 1308/2013“);



Prováděcí NK (EU) 2019/1746, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185,
kterým se stanoví pravidla k nařízením EP a R (EU) č. 1307/2013 a (EU)
č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, v platném
znění (dále jen „PNK 2019/1746).

1.3.

Legislativa ČR



Nařízení vlády č. 282/2014, o některých podmínkách k provádění společné
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NV č. 282/2014 Sb.“);



Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 252/1997“);



Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2000“);



Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 166/1999“);



Vyhláška MZe č. 136/2004, o označování zvířat, ve znění pozdějších předpisů;



Vyhláška MZe č. 128/2009, o přizpůsobení veterinárních požadavků pro některé
potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty (dále jen Vyhláška
MZe č. 128/2009).



Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 90/2012“)



Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „zákon č. 89/2012“)



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
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1.4.

Základní pojmy

a) Producent mléka
- držitel dokladu Krajské veterinární správy o registraci zařízení, v němž
se zachází se živočišnými produkty, podle zvláštního právního předpisu
upravujícího veterinární péči (§ 22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.)
- zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., který uvádí na trh
živočišné produkty v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči na základě § 8 a § 9 NV č. 282/2014 Sb. formou:
→ dodávek, kdy je syrové kravské mléko prodáno odběrateli registrovanému
u Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) jako první
kupující nebo
→ přímého prodeje, kdy je mléko včetně mléčných výrobků prodáno přímo
konečnému spotřebiteli nebo prostřednictvím mléčného automatu, resp.
do maloobchodu v souladu s Vyhláškou č. 128/2009 Sb.
b) První kupující
První kupující v odvětví mléka (dále jen „PK“) je fyzickou osobou podnikající na území
ČR, nebo obchodní korporací se sídlem na území ČR, která je podnikatelem podle
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
PK nakupuje mléko od producentů formou dodávek. Svou činnost může vyvíjet
v souladu s § 2 odst. 4 NV č. 282/2014 Sb. jen tehdy, je-li registrován Fondem.
c) Portál farmáře
Portál farmáře dle § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 je informační portál Fondu, jako
platební agentury. Je využíván pro informační zabezpečení činností a procesů
souvisejících především s podáním a administrací žádostí o dotace a hlášení.
d) Používané přepočty dle NV č. 282/2014 Sb.
Dle § 3 odst. 2 NV č. 282/2014 Sb. se 1 litr syrového kravského mléka rovná
1,027 kg syrového kravského mléka.
V případě, že producent vyrábí mléčné výrobky, je nutné provést jejich přepočet na
kilogramy dle způsobu přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka
uvedeném v Příloze k NV č. 282/2014 Sb.:
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Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka dle
Přílohy NV č. 282/2014 Sb.

Druh
mléčného výrobku
Máslo

Množství

Ekvivalentní
množství mléka

1 kg

22,5 kg mléka

Smetana

1 kg

0,263 mléka
vynásobeno
množstevním procentem
obsahu tuku smetany

Tvrdé sýry

1 kg

10 kg mléka

Čerstvé a bílé sýry

1 kg

7 kg mléka

Jogurt

1 kg

1,2 kg mléka

Tvaroh

1 kg

7 kg mléka

Podá-li producent své hlášení prostřednictvím Portálu farmáře (PF), budou všechny
přepočty provedeny systémem automaticky.

2. PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ
(PODMÍNKY ZAHÁJENÍ ČINNOSTI)
2.1. Producent
a) prodávající přímo konečnému spotřebiteli
Pro zapojení do systému sledování tržní produkce mléka producent prodávající přímo
konečnému spotřebiteli (dále jen „PP“) nepodává žádnou žádost o registraci.
Je však vhodné před zahájením činnosti nahlásit (telefonicky, nebo emailem) své
identifikační údaje (IČO, jméno a příjmení) na Oddělení organizací producentů
a mléka.
Do systému sledování tržní produkce mléka se PP zapojí podáním hlášení o svých
prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli dle § 9 NV č. 282/2014
Sb.
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b) dodávající PK
Dodává-li, nebo plánuje-li producent dodávat mléko PK se sídlem na území ČR,
přesvědčí se o jeho registraci na Fondu, a to buď přímo u PK na základě předložení
jeho „Rozhodnutí o registraci prvního kupujícího“, nebo na internetových stránkách
SZIF - www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná
výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení > Příručky, důležité
informace > Seznam prvních kupujících.
Pro zapojení do systému sledování tržní produkce mléka producent dodávající PK
nepodává žádnou žádost o registraci. Je však vhodné před zahájením činnosti
nahlásit své identifikační údaje na Oddělení organizací producentů a mléka.
Do systému sledování tržní produkce mléka se producent dodávajícího mléko PK
zapojí v okamžiku, kdy ho PK uvede ve svém měsíčním hlášení o dodávkách mléka
prvního kupujícího.

2.2. První kupující
PK se zapojí do systému sledování tržní produkce mléka registrací na Fondu a to
podáním písemné žádosti dle § 2 NV č. 282/2014 Sb.
Žádost o registraci podává PK na formuláři vydaným Fondem - ke stažení zde,
zveřejněným na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů >
Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení >
Formuláře > Žádost o registraci prvního kupujícího.
PK uvede následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

své identifikační údaje
adresu pro doručování
kontaktní odpovědnou osobu pro poskytování informací
místo podnikání
bankovní spojení
typ PK podle způsobu, za jakým účelem kupují od producentů mléko v souladu
s čl. 151 NEPR č. 1308/2013:
- odbytová organizace
- zpracovatel
- jiný
7. svým podpisem stvrdí uvedená prohlášení v souladu s § 2 odst. 2 NV
č. 282/2014 Sb., že:
- každá dodávka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat
- dodávky prodané jiným hospodářským subjektům budou označeny
identifikačními údaji
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-

zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3
NV č. 282/2014 Sb.
veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů,
popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo
zpracováno

V případě podání Žádosti o registraci prostřednictvím datové schránky není nutný
podpis.
Na základě administrativní kontroly předložených údajů v Žádosti o registraci vydá
Fond Rozhodnutí o registraci prvního kupujícího.
„Seznam registrovaných PK“ - ke stažení zde je zveřejněn na www.szif.cz, v záložce
SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring
tržní produkce mléka > Ke stažení > Příručky, důležité informace > Seznam prvních
kupujících.

3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PRODUKCE MLÉKA

PŘI

SLEDOVÁNÍ

TRŽNÍ

3.1. Základní termíny dle NV č. 282/2014 Sb.
a) Do 10. dne v měsíci - doručí PK „Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního
kupujícího“ za předchozí měsíc
b) Do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna – doručí PK nebo PP formou dopisu
informaci o změně týkající se:
 údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci
 ukončení činnosti PK
Kromě uvedené změny zašle PK i Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního
kupujícího za poslední měsíc své činnosti společně s TXT souborem a XLSX soubor
dle kapitoly 3.3.
 ukončení činnosti PP (prodeje mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli)
Kromě uvedené změny zašle PP i Roční hlášení o prodejích mléka a mléčných
výrobků konečnému spotřebiteli za poslední kalendářní rok, nebo jeho část.
c) Do 31. ledna každého roku - doručí producent prodávající přímo konečnému
spotřebiteli „Roční hlášení o přímém prodeji mléka a mléčných výrobků
konečnému spotřebiteli“ za předchozí kalendářní rok
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3.2. Producent prodávající přímo konečnému spotřebiteli
PP sdělí Fondu údaje o svých prodejích v souladu s § 9 NV č. 282/2014 Sb. na
formuláři vydaném Fondem do 31. ledna za předchozí kalendářní rok.
Formulář „Roční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému
spotřebiteli“ - ke stažení zde, je zveřejněn na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje
>Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce
mléka > Ke stažení > Formuláře.
PP uvede následující informace:
1.
2.
3.
4.

své identifikační údaje
údaje o kontaktní odpovědné osobě pro poskytování informací
kalendářní rok, za který podává své hlášení
údaje o množství v kg prodaných jednotlivých druhů mléka a mléčných
výrobků za předchozí kalendářní rok. Přepočítací koeficienty pro potřeby
hlášení jsou uvedeny v kapitole 1.4. písm. d).
5. registrační číslo Státní veterinární správy
V hlášení je producent povinen podávat přesné a úplné údaje v souladu s § 12d zákon
č. 256/2000 Sb.
Pokud prodej mléka nebyl v příslušném roce realizován, ale nebyla ukončena činnost
producenta mléka, tudíž nebylo na Fond zasláno oznámení o ukončení přímého
prodeje konečnému spotřebiteli, je nezbytné doručit na Fond Roční hlášení o prodejích
mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli. V kolonce pro množství
prodaného mléka a mléčných výrobků bude uvedena „0”.

3.3. První kupující
PK oznamuje údaje uvedené v § 3 odst. 1 NV č. 282/2014 Sb. v souladu s čl. 151
odst. 1 NEPR 1308/2013 na formuláři vydaném SZIF vždy do 10. dne po uplynutí
kalendářního měsíce.
PK podává hlášení na formuláři „Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního
kupujícího“ (dále jen „hlášení“) ke stažení zde, zveřejněným na www.szif.cz, v
záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko >
Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení > Formuláře.
V hlášení, pokud podání není učiněno přes PF, PK uvede tyto náležitosti:
 Bod 1.: údaje o PK
 Bod 2.: údaje o dodávkách, nákupech a prodejích v následujících podrobnostech:


Kalendářní rok a měsíc
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Bod 2.1. Fakturovanou částku bez DPH v zaokrouhlení na celá čísla za
sledovaný měsíc, která zahrnuje všechny fakturované částky producentům
za nakoupené mléko s rozdělením z:



-

konvenčního chovu

-

ekologického chovu

Bod 2.2. Nákup mléka od producentů v následujících podrobnostech:
-

název nebo jméno a příjmení producenta

-

IČO producenta

-

množství nakoupeného mléka přepočteného z litrů na kg celkem za
měsíc a zvlášť za každého producenta

-

typ mléka - odlišení mléka z konvenčního a z ekologického chovu:
(K = konvenční mléko a B = biomléko)
Pokud PK nakoupí od svého producenta mléko deklarované jako
biomléko a dále ho zpracuje, nebo prodá také jako biomléko,
zavede oddělenou evidenci množství, obsahu tuku, obsahu bílkovin
a fakturované částky za dodané množství ve sledovaném měsíci,
oddělenou zvlášť od evidence konvenčního mléka.
Současně si vyžádá od producentů příslušné certifikáty a jejich
kopie uchovává po celou dobu realizace dodávek biomléka.
Dodávky mléka v biokvalitě, které nebudou prodány, či zpracovány
jako biomléko, ale budou smíchány s konvenčním mlékem, budou
fakturovány jako konvenční mléko a pro potřeby měsíčního hlášení
vykázány jako konvenční mléko. Zda budou dodávky mléka od
producentů realizované v biokvalitě, bude upraveno v rámci
dodavatelsko-odběratelských vztahů.

-

obsah tuku v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného
mléka vypočtený na 2 desetinná místa jako vážený aritmetický
průměr z minimálně dvou vzorků odebraných akreditovanou
laboratoří z dodaného množství ve sledovaném měsíci, a to zvlášť
pro konvenční mléko a zvlášť pro biomléko

-

obsah bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství
dodaného mléka vypočtený na 2 desetinná místa jako vážený
aritmetický

průměr

z

minimálně

dvou

vzorků

odebraných

akreditovanou laboratoří z dodaného množství ve sledovaném
měsíci, a to zvlášť pro konvenční mléko a zvlášť pro biomléko
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číslo dokladu/faktury

Bod 2.3. Nákup mléka od jiných subjektů celkem za měsíc a v rozdělení
na subjekty,

od

kterých

syrové

mléko

nakoupil

v

následujících

podrobnostech:
-

název nebo jméno a příjmení subjektu, od kterého nakoupil syrové
mléko



-

IČO subjektu

-

kód státu, ve kterém má subjekt své sídlo

-

množství nakoupeného mléka v kg

Bod 2.4. Prodej mléka zpracovatelskému podniku celkem za měsíc
a v rozdělení na zpracovatelské subjekty, kterým syrové mléko prodal v
následujících podrobnostech:
-

název nebo jméno a příjmení subjektu, kterému syrové mléko
prodal (obchodní firma, IČ)

-

IČO subjektu

-

kód státu, ve kterém má subjekt své sídlo

-

množství prodaného mléka v kg

 Bod 3.: prohlášení prvního kupujícího, které potvrdí podpisem, datem a místem
vyhotovení. V případě podání pomocí Portálu farmáře nebo datovou schránkou
není nutný podpis.
Pro potřeby měsíčního hlášení dále PK vytvoří:
a) textový soubor pro nákupy mléka od producentů v následující struktuře a
formátu:

Struktura TXT souboru:


IČ prvního kupujícího (zůstává beze změny)
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datum - tj. poslední den v měsíci ve formátu rok, měsíc, den: rrrrmmdd
(zůstává beze změny)



konstanty (zůstávají beze změny)



IČ producenta (zůstává beze změny)



volné pole (zůstává beze změny)



odlišení mléka z konvenčního a z ekologického chovu (nově):
K = konvenční mléko a B = biomléko
Pokud PK nakoupí od svého producenta mléko deklarované jako biomléko
a dále ho zpracuje, nebo prodá také jako biomléko, zavede oddělenou
evidenci množství, obsahu tuku, obsahu bílkovin a fakturované částky za
dodané množství ve sledovaném měsíci, oddělenou zvlášť od evidence
konvenčního mléka. Současně si vyžádá od producentů příslušné certifikáty
a jejich kopie uchovává po celou dobu realizace dodávek biomléka.
Dodávky mléka v biokvalitě, které nebudou prodány, či zpracovány jako
biomléko, budou vykázány pro potřeby měsíčního hlášení jako konvenční
mléko. Zda budou dodávky mléka od producentů realizované v biokvalitě,
bude upraveno v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.



volné pole (zůstává beze změny)



dodané množství v kg za měsíc (zůstává beze změny)



obsah tuku v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného mléka
vypočtený na 2 desetinná místa jako vážený aritmetický průměr z minimálně
dvou vzorků odebraných z dodaného množství ve sledovaném měsíci, a to
zvlášť pro konvenční mléko a zvlášť pro biomléko (nově)



obsah bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného mléka
vypočtený na 2 desetinná místa jako vážený aritmetický průměr z minimálně
dvou vzorků odebraných z dodaného množství ve sledovaném měsíci, a to
zvlášť pro konvenční mléko a zvlášť pro biomléko (nově)



volné pole (zůstává beze změny)



číslo dokladu/faktury (zůstává beze změny)

b) XLSX soubor pro fakturované částky za dodané syrové mléko
z konvenčního chovu a mléko z ekologického chovu a pro pře-prodeje
mléka v následující struktuře a formátu:
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Struktura XLSX souboru:


název PK (zůstává beze změny)



měsíc, za který podáváte hlášení (zůstává beze změny)



kalendářní rok (zůstává beze změny)



IČO PK (zůstává beze změny)



celkovou fakturovanou částku bez DPH (zaokrouhleně v celých číslech)
za množství dodaného mléka vašimi producenty ve sledovaném měsíci, a to
zvlášť za konvenční mléko a zvlášť za biomléko (nově)



„Nákup mléka od jiného subjektu“ - název subjektu, od kterého syrové
kravské mléko nakupujete, jeho IČ, kód státu (vyberte z nabídky a
nezapomeňte vždy uvádět kód CZ pro nákupy v rámci ČR) a množství mléka
v kg (zůstává beze změny).



„Prodej mléka zpracovatelskému podniku“ - název subjektu, kterému syrové
kravské mléko prodáváte, jeho IČ, kód státu (vyberte z nabídky a vždy
uvádějte kód CZ i v případě prodejů v rámci ČR) a množství mléka v kg.
(zůstává beze změny).
Pře-prodej syrového mléka je možný pouze zpracovatelskému podniku.

Soubor “Fakturované částky a pře-prodeje mléka“ - ke stažení zde, je zveřejněný
na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná
výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení > Formuláře.
PK je povinen podávat přesné a úplné údaje v souladu s Přílohou III, čl. 8 PNK
2019/1746.
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4. ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A OZNÁMENÍ
Žadatel doručí podepsanou žádost nebo oznámení v souladu se způsobem jednání
uvedeným ve výpisu z veřejného rejstříku na centrální pracoviště SZIF prostřednictvím:
-

-

datové schránky (jn2aiqd)
poštou na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
osobně na centrální pracoviště SZIF
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.

V případě podání žádosti datovou schránkou nemusí být žádost opatřena kvalifikovaným
elektronickým podpisem
Podpisy na žádosti v listinné podobě nemusí být úředně ověřeny.

5. ZPŮSOBY PODÁNÍ HLÁŠENÍ
5.1. Producent prodávající přímo konečnému spotřebiteli
PP může podat Roční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému
spotřebiteli (dále jen „roční hlášení“) prostřednictvím:
a)

Portálu farmáře (dále jen „PF“)

PP musí mít zřízen přístup na PF.
Žádost o přihlášení do PF a návod na registraci přístupu do PF - ke stažení zde, je
zveřejněna na www.szif.cz, v záložce PORTÁL FARMÁŘE.
Po přihlášení PP do PF provede vyplnění online formuláře, který je k dispozici ve složce
Nová podání > Společná organizace trhů > Hlášení o mléce > Hlášení o prodeji mléka
a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli.
Podrobný “Postup podávání měsíčního hlášení přes Portál farmáře“ - ke stažení zde,
je zveřejněný na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů >
Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení >
Příručky/Důležité informace > Postup podávání měsíčního hlášení přes Portál farmáře.
Podání učiněné prostřednictvím PF nemusí být podepsáno, neboť autenticitu
dokumentu zajistí samotný systém PF.
b)

Datové schránky (jn2aiqd)

PP zašle vyplněný formulář ročního hlášení bez nutnosti podpisu.
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Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou (držitelem datové schránky)
prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno, neboť autenticitu
dokumentu zajistí samotný systém datových schránek.
c)

Pošty

PP zašle vyplněný a podepsaný formulář ročního hlášení na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Podpis formuláře hlášení provede oprávněná osoba a nemusí být úředně ověřen.
d)

Osobně

PP předá vyplněný a podepsaný formulář ročního hlášení na adrese centrálního
pracoviště SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
Podpis formuláře hlášení provede oprávněná osoba a nemusí být úředně ověřen.

5.2. První kupující
PK může podat Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního kupujícího (dále jen „hlášení“)
prostřednictvím:
a) Portálu farmáře (dále jen „PF“)
PK musí mít zřízen přístup na PF.
Žádost o přihlášení do PF a návod na registraci přístupu do PF - ke stažení zde, je
zveřejněna na www.szif.cz, v záložce PORTÁL FARMÁŘE.
Po přihlášení PK do PF do složky Nová podání > Společná organizace trhů > Hlášení
o mléce > Hlášení o dodávkách syrového kravského mléka provede:
1. Nahrání textového souboru do PF
2. Uložení vygenerovaného PDF souboru hlášení do svého počítače
3. Doplnění údajů o fakturované částce a pře-prodejích do PDF souboru hlášení
4. Nahrání vyplněného PDF souboru hlášení zpět do PF
5. Potvrdit odeslání
Podrobný “Postup podávání měsíčního hlášení přes Portál farmáře“ - ke stažení zde,
je zveřejněný na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů >
Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka > Ke stažení >
Příručky/Důležité informace > Postup podávání měsíčního hlášení přes Portál farmáře.
Podání učiněné prostřednictvím PF nemusí být podepsáno, neboť autenticitu
dokumentu zajistí samotný systém PF.
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b) Datové schránky (jn2aiqd)
PK zašle:
1. vyplněný formulář hlášení
2. textový soubor TXT pro nákupy mléka od producentů ve struktuře a formátu
dle kapitoly 3.3. písm. a) a
3. XLSX soubor pro fakturované částky za dodané syrové mléko z konvenčního
chovu a mléko z ekologického chovu a pro pře-prodeje mléka ve struktuře a
formátu dle kapitoly 3.3. písm. b).
Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou (držitelem datové schránky)
prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsáno, neboť autenticitu dokumentu
zajistí samotný systém datových schránek.
c) Pošty
PK zašle vyplněný a podepsaný formulář ročního hlášení na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Současně zašle e-mailem na mlekarny@szif.cz datové soubory:
1. textový soubor TXT pro nákupy mléka od producentů ve struktuře a formátu
dle kapitoly 3.3. písm. a)
2. XLSX soubor pro fakturované částky za dodané syrové mléko z konvenčního
chovu a mléko z ekologického chovu a pro pře-prodeje mléka dle kapitoly
3.3. písm. b).
Podpis formuláře hlášení provede oprávněná osoba a nemusí být úředně ověřen.
d) Osobně
PK předá vyplněný a podepsaný formulář hlášení na adrese centrálního pracoviště
SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
Současně zašle e-mailem na mlekarny@szif.cz datové soubory:
1. textový soubor TXT pro nákupy mléka od producentů ve struktuře a formátu
dle kapitoly 3.3. písm. a)
2. XLSX soubor pro fakturované částky za dodané syrové mléko z konvenčního
chovu a mléko z ekologického chovu a pro pře-prodeje mléka dle kapitoly
3.3. písm. b).
Podpis formuláře hlášení provede oprávněná osoba a nemusí být úředně ověřen.
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6. VEDENÍ EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ DOKLADŮ
6.1. Producent
Producent realizující:
1. dodávky - vede řádnou evidenci o všech dodávkách mléka prodaných PK
(např. lístky z autosampleru, karty sudá/lichá). Všechny doklady
o dodávkách mléka PK uchovává podle § 8 odst. 2 NV č. 282/2014 Sb.
po dobu nejméně 3 let, počínaje koncem roku, k němuž se vztahují a musí
být k dispozici k případnému nahlédnutí pro kontrolní pracovníky SZIF.
2. přímý prodej mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli - vede
evidenci prodeje mléka a mléčných výrobků sestavenou odděleně dle
jednotlivých výrobků a jednotlivých prodejů. Všechny doklady o prodeji
mléka a mléčných výrobků musí být uchovávány podle § 9 odst. 2 NV č.
282/2014 Sb. po dobu nejméně 3 let, počínaje koncem roku, k němuž se
vztahují.

6.2. První kupující
PK uchovává podle § 3 odst. 3 NV č. 282/2014 Sb. veškeré doklady související s
evidencí dodávek konvenčního mléka a biomléka od producentů (např. faktury
producentům, faktury za pře-prodeje, skladové doklady, doklady o ekologické
likvidaci mléka, kalibrační listy, doklady k odběrům vzorků pro potřeby měsíčního
hlášení, kopie certifikátů na biomléko apod.) nejméně po dobu 4 let počínaje koncem
roku, ke kterému se vztahují.
Za evidenci všech údajů je podle § 3 odst. 3 NV č. 282/2014 Sb. odpovědný PK,
a to i v případě, že deleguje činnosti spojené s činností odběratele na jiný subjekt
(např. delegování evidenční činnosti odbytovou organizací na mlékárnu, nebo odběr
a evidence vzorků).
PK odpovídá za přesnost a správnost poskytovaných údajů týkajících se všech
množství jemu měsíčně dodaného mléka a jím prodaného mléka zpracovateli.
PK je také zodpovědný za přesné měření, neboť bez změření ověřeným měřidlem
mohou být údaje v měsíčních hlášeních PK zpochybněny. Měření množství mléka
ověřeným měřidlem může být prováděno buď na úrovni producenta, nebo na úrovni
přepravy, případně při vykládce u zpracovatele.

7. KONTROLY NA MÍSTĚ
SZIF je oprávněn provádět kontroly na místě u registrovaných PK v odvětví mléka
a producentů podle § 12 a § 12a) Zákona č. 256/2000 Sb. v souladu s § 3 odst. 5 NV
č. 282/2014 Sb. jednou za 4 roky.
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Kontrolovaný PK při kontrole předloží veškeré doklady související s plněním povinností.
Kontrolovaný subjekt je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SZIF provedení kontroly
na místě, předložit na žádost k nahlédnutí náležité doklady, umožnit jim vstup do provozních
prostor a poskytnou náležitou součinnost.
Při kontrole PK je v součinnosti provedena také kontrola vybraných producentů, u kterých
je ověřováno, zda řádně vedou svoji evidenci o dodávkách mléka registrovanému PK,
uchovávají doklady o množství mléka dodaného prvnímu kupujícímu, zda jsou držiteli
dokladu Krajské veterinární správy o registraci zařízení.

8. SANKCE
8.1. Informační povinnost
Pokud OP nesplní informační povinnost vůči Fondu, nebo Fond informuje nesprávně,
nebo nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Unie na úseku
Společné organizace trhů, bude s OP zahájeno řízení podle § 12d zákona č. 256/2000
o uložení pokuty až do výše uvedené v § 12d zákona č. 256/2000.

8.2. Činnost PK
V případě, že Fond zjistí, že registrovaný první kupující porušuje pravidla pro jeho
činnost a nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, rozhodne Fond o
zrušení jeho registrace v souladu s § 3 odst. 4 NV č. 282/2014.

9. FORMULÁŘE A KONTAKTY
9.1. Formuláře vydané Fondem
Veškeré formuláře a přílohy jsou umístěny na webových stránkách Fondu v záložce:
SZIF poskytuje > Společná organizace trhu > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring
tržní produkce> Formuláře:
1. Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního kupujícího
2. Žádost o registraci prvního kupujícího
3. Roční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli

9.2. Kontaktní údaje a odkazy
Adresa: Státní zemědělský intervenční fond
Odbor společných organizací trhů
Oddělení organizací producentů a mléka
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
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Telefon ústředna:
Infolinka:
Odkazy:
Internetové
Internetové
Internetové
Internetové

stránky
stránky
stránky
stránky

222 871 620
222 871 871

SZIF: www.szif.cz
SZIF, sekce: Monitoring tržní produkce mléka
Portálu farmáře: PF
EU - Milk Market Observatory: MMO

Upozornění:
Tato příručka má pouze informativní charakter a nenahrazuje platnou legislativu. Na základě
jejího obsahu nelze uplatňovat žádné právní nároky. Úplné znění právních předpisů EU je
k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu. Úplné znění právních předpisů ČR je
k dispozici na adrese https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
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