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fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Dodatek č. 1
k Podmínkám k žádosti o uzavření smlouvy o soukromém
skladování mléčných výrobků – másla a SOM vyhlášeným
od 7. 5. 2020
Státní zemědělský intervenční fond, sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále jen „SZIF“)
zveřejňuje na základě rozhodnutí výkonného aparátu SZIF a dle Závěrečného ustanovení
Podmínek k žádosti o uzavření smlouvy o soukromém skladování mléčných výrobků - sýrů (dále
jen „podmínky“) na www.szif.cz tento Dodatek č. 1 k podmínkám.

1. V kapitole 10. Označování skladovaných mléčných výrobků se původní znění textu
druhého odstavce ruší a nahrazuje novým textem následujícím způsobem:
Původní znění:
Každá individuálně skladovaná jednotka (zpravidla paleta) musí být tedy označena kartou
(paletovým lístkem), kde bude minimálně uvedeno výrobní číslo partie/šarže.
Nové znění:
Každá individuálně skladovaná jednotka (zpravidla paleta) musí být tedy označena kartou
(paletovým lístkem), kde bude minimálně uvedeno:
- název žadatele,
- druh výrobku,
- číslo výrobní šarže,
- datum výroby,
- výrobce a jeho CZ,
- datum naskladnění,
- pořadové číslo palety,
- počet pytlů na paletě,
- hmotnost brutto (zboží vč. obalů a palety),
- hmotnost netto (pouze zboží bez obalů a bez palety),
- hmotnost palety,
- hmotnost obalů.
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2. V kapitole 11. Kontrola soukromého skladování mléčných výrobků se za text písmene
c) Kontrola na konci smluvní doby skladování vkládá nově písmeno d) Odběry vzorků
s následujícím zněním:

d) Odběry vzorků
V průběhu výše popsaných kontrol mohou být prováděny odběry vzorků.
V případě skladování SOM v pytlích o hmotnosti 25 kg je hmotnost vzorku 200 g. Z každého
pytle vybraného pro vzorkování bude odebrán jeden vzorek.

Počet skladovaných pytlů SOM v šarži
800 pytlů a méně
Nad 800 pytlů

Počet vzorkovaných pytlů
8 pytlů
8 pytlů + za každých 800 pytlů 1
vzorkovaný pytel navíc

V případě skladování SOM ve velkých pytlích (big bagu, dále též BB) o hmotnosti 1 000 – 1 500
kg je hmotnost jednoho vzorku 200 g. Z každého BB vybraného pro vzorkování bude odebráno
pět až sedm vzorků (v závislosti na velikosti BB).
Počet skladovaných BB SOM v šarži
20 BB a méně
Nad 20 BB

Počet vzorkovaných BB
2 BB
2 BB + za každých 10 BB 1
vzorkovaný BB navíc

V případě skladování másla ve velkých blocích o velikosti větší než 1 kg je hmotnost odebíraného
vzorku 100 g. V případě skladování v maloobchodním balení o velikosti 1 kg a méně je vzorkem
celé neporušené balení.
Množství skladovaného másla v šarži
Do 1 000 Kg
1 000 Kg až 25 000 Kg
25 000 Kg a více

Počet odebíraných vzorků másla
2 vzorky
3 vzorky + 1 vzorek za každých dalších 5 000 kg
7 vzorků + 1 vzorek za každých dalších 25 000
kg

Před odběrem vzorku másla, které je skladováno v blocích větší než 1 kg, zmražených při teplotě
pod 0°C, musí být teplota másla zvýšena, aby bylo možné odebrat vzorek za použití vhodného
nástroje. Teplota másla má být zvýšena jeho skladováním po určitou dobu v místnosti
s klimatizací a minimální doba aklimatizace závisí na teplotě a velikosti bloku, stejně jako na
teplotě, při které je blok aklimatizován (obvykle 0 až 5 °C).
V průběhu aklimatizace má být blok másla vyjmut z vnějšího kartónového obalu. Máslo však má
být i nadále zakryto vnitřním plastovým obalem, aby se zabránilo změnám vlhkosti na povrchu.
V případě skladování másla v maloobchodním balení o velikosti 1 kg a méně je vzorkem obsah
neporušených a neotevřených maloobchodních balení.
Konkrétní podmínky odběru vzorku budou upřesněny před zahájením kontroly na místě.
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3. Do kapitoly 11. Kontrola soukromého skladování mléčných výrobků se vkládá nový
odstavec následujícího znění, a to za odstavec „Náklady spojené s manipulací a opětovným
zabalením zboží hradí žadatel.“
Text nového odstavce:
„Žadatel zajistí dostatečný počet způsobilých pracovníků pro manipulaci s mléčnými výrobky při
kontrole na místě.“
4. Dodatek č. 1 k podmínkám je platný od 10.6.2020.
5. Ostatní obsah podmínek zůstává tímto Dodatkem č. 1 nezměněn.

Ing. Robert Zavadil v. r.
ředitel Odboru společné organizace trhů
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