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Dodatek č. 1  
 
k Podmínkám k žádosti o uzavření smlouvy o soukromém 
skladování mléčných výrobků – sýrů 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 text 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 balení na paletě, 

- hmotnost brutto (zboží vč. obalů a palety), 

- hmotnost netto (pouze zboží bez obalů a bez palety), 

- hmotnost palety, 

- hmotnost obalů. 

 

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 případě provádění kontrol dle výše uvedených bodů může dojít k odběru vzorků. Vzorky budou 

odebírány pouze za účelem ověření přítomnosti kaseinu z kravského mléka u sýrů vyráběných 

výhradně z ovčího mléka, kozího mléka či buvolího mléka, nebo ze směsi ovčího, kozího 

a buvolího mléka. Vzorek bude odebírán pro jednotlivé druhy skladovaných výrobků. V případě 

spotřebitelských/ maloobchodních balení bude jako vzorek odebráno vždy celé balení. 
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Hmotnost skladovaného druhu 

sýra v šarži 

Velikost vzorku 

Do 1 000 Kg 2 vzorky 

1 000 Kg až 25 000 Kg 3 vzorky + 1 vzorek za každých dalších 5 000 kg 

25 000 Kg a více 7 vzorků + 1 vzorek za každých dalších 25 000 kg 

 

 

3. Do kapitoly 11. Kontrola soukromého skladování mléčných výrobků se vkládá nový 

odstavec, jako předposlední odstavec této kapitoly, s následujícím textem: 

 

Nově vložený text: 

„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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