Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 18. 12. 2013
Vážený pane řediteli,
na základě naší telefonické domluvy ze dne 17. 12. 2013 a s odvoláním na zákon
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o
poskytnutí dat o přidělené mléčné kvótě, jejím plnění a dále o množství zobchodovaného
mléka a tržeb získaných prodejem jednotlivými zemědělskými podniky prostřednictvím
odbytových organizací včetně identifikace odbytové organizace (IČ a název) pro výběrový
soubor 97 zemědělských podniků z šetření ÚZEI o výnosech a nákladech zemědělských
komodit. Uvedená data prosíme zpracovat za jednotlivé roky v období let 2004-2012.
Prosíme o případné zpracování dat do předběžně projednaného termínu do 10. 1. 2014.
Poskytnutá individuální data budou zpracována v rámci analýz a nebudou prezentována
individuálně za jednotlivé podniky. Data budou využita pro analýzu technické efektivnosti,
odhadu celkové produktivity faktorů, vyhodnocení efektu strukturálních podpor pro
potřeby MZe.
Seznam 97 zemědělských podniků je uveden v příloze 1.
Děkuji Vám za Váš kladný přístup k naší žádosti
S pozdravem

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.
vedoucí odboru Ekonomiky agrárního sektoru

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 6. 1. 2014
Vážený pane Medonosi,
dne 18. 12. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond) doručena žádost o informace týkající se poskytnutí dat o přidělené mléčné
kvóty, jejich plnění a dále o množství zobchodovaného mléka a tržeb získaných prodejem
jednotlivými zemědělskými podniky prostřednictvím odbytových organizací včetně
identifikace odbytové organizace (IČ a název) pro výběrový soubor 97 zemědělských
podniků (příloha č. 1) z šetření ÚZEI o výnosech a nákladech zemědělských komodit.
Uvedená data by měla být zpracována za jednotlivé roky v období let 2004-2012.
Poskytnutá individuální data budou zpracována v rámci analýz a nebudou prezentována
individuálně za jednotlivé podniky. Data budou využita pro analýzu technické efektivnosti,
odhad celkové produktivity faktorů, vyhodnocení efektu strukturálních podpor pro potřeby
MZe.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám v příloze zasíláme přehledy dat o výši
individuálních kvót mléka, jejich plnění a dodávkách mléka odběratelům v kvótových
letech 2014/2015 až 2011/2012 u vybraných producentů mléka.
Požadovaná data o tržbách z prodeje mléka nejsou v souboru obsažena; tyto informace
nejsou v rámci administrace mléčných kvót sledovány.
S pozdravem

