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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 10.05.2021 (doručena 10.05.2021 e-mailem)
Společnost FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. žádala o
poskytnutí seznamu producentů mléka určeného k prodeji přímému spotřebiteli pro účely práce
na výzkumu, na kterém agentura bude pracovat pro akademický sektor, a to v maximálním
možném rozsahu, který nebude v kolizi s GDPR.
Žádala o poskytnutí informace elektronickou formou v podobě tabulky, která bude obsahovat IČ
a název subjektu, případné další údaje o subjektu, umožňující kategorizaci subjektů dle místa či
formy podnikání. Dále požadujete, aby tabulka obsahovala informace o produkci subjektu – např.
objem produkce jednotlivých komodit v roce 2020 (mléko, smetana, čerstvé sýry, tvrdé sýry,
máslo, kysané), který Vám umožní kategorizaci subjektů dle produkce. Pokud toto nebude
možné, požadujete např. seznam producentů mléka pro prodej konečnému spotřebiteli
s příznakem, zda produkce v roce 2020 byla u subjektu nulová, nenulová nebo neznámá.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu prodloužil dle § 14 odst. 7 písm. b) zákona lhůtu
pro poskytnutí informace o deset dní, tj. do 3.6.2021. Informace o prodloužení lhůty byla žadateli
zaslána dne 10.5.2021 pod č. j. SZIF/2021/0368693.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.05.2021

K výše žádosti Vám v příloze zasíláme požadované informace, zpracované do tabulky.
Obsah přiložených dat za jednotlivé producenty poskytujeme v souladu se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Pro množství je uvedena hodnota syrového mléka a přepočtu mléčných výrobků na ekvivalent
mléka dle § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., které producent prodal přímo spotřebiteli.
V seznamu producentů – právnických osob je modře vyznačeno, kteří producenti vyrábí a uvádí
na trh přímo spotřebiteli také mléčné výrobky.
Pro fyzické osoby není možné v souladu s GDPR tyto informace poskytnout.
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