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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ 
EU Evropská unie 

MZe Ministerstvo zemědělství 

SOM sušené odstředěné mléko 

SVS Státní veterinární správa 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

 

Tendr  tendr je používán jako synonymum pro jednotlivé kolo veřejného nabídkového 
řízení, v rámci něhož žadatelé soutěží o získání příspěvku nebo o výrobek, který 
je v majetku intervenční agentury. Úspěšný uchazeč vyjde z nabídkového řízení, 
jestliže požadoval příspěvek nižší než maximální příspěvek stanovený 
Evropskou Komisí anebo jestliže nabídl cenu za výrobek vyšší než minimální 
cenu stanovenou Evropskou komisí 

Nabídka do tendru  Nabídkou do tendru se rozumí individuální nabídka jednotlivého uchazeče 
předložená intervenční agentuře v rámci příslušného kola veřejného 
nabídkového řízení  
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Kapitola 1. ÚVOD 
 

Přistoupením ČR k EU dnem 1. května 2004 nastává zásadní zlom ve způsobu regulace trhu se 
zemědělskými a potravinářskými výrobky v ČR, sektor mléka a mléčných výrobků nevyjímaje. Zcela 
klíčovou změnou je skutečnost, že ode dne přistoupení k EU na našem území začnou přímo platit 
předpisy vydané Radou ES nebo Komisí ES, kterých je v sektoru mléka cca 30, nepočítaje novely 
základních předpisů, kterých je více než 100. K těmto předpisům jsou 3 základní prováděcí nařízení 
vlády ČR. NV č. 244/2004 Sb. upravuje podmínky pro uplatňovací dávky v odvětví mléka 
a mléčných výrobků. NV č. 225/2004 Sb. a NV č. 205/2004 Sb. upravují podmínky pro 16 opatření 
v sektoru mléka. Žádný z nich však neupravuje příslušné opatření komplexně tak, aby si potenciální 
účastník opatření mohl na jednom místě zjistit, co musí splňovat pro vstup do daného opatření. Proto 
vznikl tento průvodce, který by mezeru vyplnil a poskytl tím srozumitelný výklad k podmínkám 
regulačních opatření na trhu s  mlékem a mléčnými výrobky. V následujícím textu jsou popsána 
následující opatření: 

1. Intervenční nákup másla 
2. Intervenční nákup SOM 
3. Příspěvek soukromého skladování másla 
4. Příspěvek soukromého skladování SOM 
5. Příspěvek soukromého skladování sýrů 
6. Příspěvek na odstředěné mléko a SOM určené pro využití jako krmivo 
7. Příspěvek na odstředěné mléko zpracované na kasein a kaseináty 
8. Školní mléko 
9. Příspěvek na umožnění prodeje másla za snížené ceny neziskovým organizacím 
10. Příspěvek na umožnění prodeje másla a smetany za snížené ceny výrobcům pekařských 

a cukrářských výrobků a zmrzliny 
11. Prodej intervenčně nakoupeného másla za snížené ceny výrobcům pekařských a cukrářských 

výrobků a zmrzliny 
12. Příspěvek na prodej zahuštěného (koncentrovaného) másla určeného k přímé spotřebě 
13. Standardní prodej intervenčně nakoupeného másla 
14. Standardní prodej intervenčně nakoupeného SOM 
15. Prodej intervenčně nakoupeného másla na export 
16. Prodej intervenčně nakoupeného másla za účelem zpracování na zahuštěné (koncentrované) 

máslo 
 
Na úvod je třeba ještě zdůraznit, že veškerá výše uvedená opatření na trhu s mlékem bude provádět 
Státní zemědělský intervenční fond, což znamená, že bude přijímat žádosti, vydávat rozhodnutí, 
uzavírat smlouvy, kontrolovat podmínky plnění a proplácet. 
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Kapitola 2.              PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
        JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ  

2.1   Intervenční nákup másla 

2.1.1 Cíl opatření 
• Intervenční nákup másla (dále jen IN másla) je určen k řešení převisu nabídky nad poptávkou 

na trhu s máslem.  

2.1.2 Právní úprava 
• IN másla je upraven v čl. 4 a 6 odst. 1 a 2 Nařízení Rady č.1255/1999 o společné organizaci 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
• Podrobné podmínky upravuje čl. 1 až 20 Nařízení Komise č. 2771/1999; v roce 2004 byla 

přijata Evropskou Komisí novela č. 318/2004, která výrazně pozměnila podmínky IN másla  
• Dílčí podmínky související s výběrem skladů a sledováním tržních cen pak upravuje nařízení 

vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření 
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 

2.1.3 Předmět IN másla 
• Předmětem IN másla (prováděného v ČR) může být máslo, které splňuje následující 

podmínky: 
-  musí být vyrobeno přímo z pasterované smetany,  
-  musí být vyrobeno během 23 dní před podáním nabídky SZIF k prodeji másla do IN.  
-  musí splňovat jakostní charakteristiky uvedené v tabulce 

 
Parametry Obsah a jakostní charakteristiky 
Tuk Minimálně 82 % 
Voda Maximálně 16 % 
Tukuprostá sušina Maximálně 2 % 
Volné mastné kyseliny1 Maximálně 1,2 mmol/100 g tuku 
Hodnota peroxidu Maximálně 0,3 meq kyslíku/1 000 g tuku 
Koliformní organismy Negativní v 1 g 
Nemléčný tuk Negativní analýzou triglyceridů 
Stopovače (steroly2,vanilin2,ethylester a kyselina 
karotenová2,triglyceridy a kyselina enanthiová2) 

Negativní 

Ostatní stopovače1 Negativní 

Senzorické charakteristiky 
Minimálně čtyři body z pěti  za vzhled, aroma a 
konzistenci 

Vodní disperze Minimálně čtyři body 

Poznámka 1: Stopovače schválené na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 (Úř. věst. č. L 298, 12. 11. 1985, s. 9) a č. 429/90 
                      (Úř. věst. č. L 45, 21. 2. 1990, s. 8) a (ES) č. 2571/97 (Úř. věst. č. L 350, 20. 12. 1997, s. 3). 
Poznámka 2: Viz příloha I nařízení Komise (ES) č. 213/2001(Úř. Věst. Č. L 37/1, 7.2.2001, s. 1–115)  

 
• Máslo lze nabídnou do IN pouze v množství po celých tunách, nejméně však v množství 

10 tun.  
• Máslo musí být balené po blocích s minimální hmotností 25kg, přičemž na obalu se uvede 

alespoň 
- schvalovací číslo, kterým se označuje podnik a členský stát jeho výroby; 
- datum výroby; 
- datum uskladnění; 
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- výrobní číslo partie a číslo obalu; číslo obalu může být nahrazeno číslem palety, které je 
vyznačeno na paletě; 

- označení „sladká smetana“, které znamená, že vodní fáze másla má odpovídající pH; 
- označení národní třídou jakosti „české stolní máslo“, nebo označením dle přílohy č. 5 

nařízení Komise č. 2771/1999 
• Předmětem IN másla může být také máslo nabídnuté v jiném členském státě, než ve kterém 

bylo vyrobeno. V takovém případě, však musí výrobce másla předložit do 45 dnů ode podání 
nabídky intervenční agentuře příslušného členského státu (v ČR SZIF) k prodeji másla do IN 
osvědčení, že máslo splňuje podmínky pro IN.  

• Intervenční cena másla se v důsledku reformy SZP od roku 2004 snižuje, a to následujícím 
způsobem: 

- do 30. 6. 2004: 328,20 EUR/100kg, 
- od 1. 7. 2004 do 30.6.2005:  305,23 EUR/100kg, 
- od 1. 7. 2005 do 30.6.2006:  282,44 EUR/100kg, 
- od 1. 7. 2006 do 30.6.2007:  259,52 EUR/100kg, 
- po 1. 7. 2007: 246,39 EUR/100kg. 

 

2.1.4 Kdo může vstoupit do IN másla a jeho průběh 
• IN másla se provádí dvěma možnými způsoby 

a) IN prováděný za 90% intervenční ceny v období od 1. března do 31.srpna, jestliže tržní 
cena v příslušném členském státu poklesne pod 92% intervenční ceny po dva po sobě 
jdoucí týdny 

b) na základě tzv. stálé výzvy k tendru schválené Evropskou Komisí, v případě kdy dojde 
k překročení nakoupeného množství másla v IN podle písm. a) ve výši uvedené 
v následujícím odseku (Evropská komise nemusí k této stálé výzvě k tendru přistoupit 
vždy, když dojde k překročení uvedeného množství). V rámci stále výzvy k tendru jsou pak 
SZIF vyhlašována jednotlivá kola veřejného nabídkového řízení  

• V rámci IN másla podle písm. a) může podat nabídku k prodeji (viz subkapitola 2.1.4.1) 
pouze schválený výrobce másla (viz subkapitola 2.1.4.3), nezastavila-li Evropská Komise 
nákup z důvodu překročení limitu nakoupeného množství (viz níže). Zastavení nákupu je 
účinné ode dne následujícího po dni rozhodnutí Evropské Komise a tímto dnem se také 
přestanou přijímat nabídky k prodeji.  

• V rámci IN másla podle písm. b) může podat nabídku do tendru  (viz 2.1.4.2.) pouze 
schválený výrobce másla. Stálou výzvu k tendru oznamuje na základě svého rozhodnutí 
Evropská Komise (oznámení se publikuje v Úředním věstníku Evropských společenství.)  

• Evropská Komise může pozastavit IN másla podle písm. a) jestliže nakoupené množství másla 
v celé EU přesáhne 

-  70 000 tun v roce 2004, 
-  60 000 tun v roce 2005, 
-  50 000 tun v roce 2006, 
-  40 000 tun v roce 2007, 
-  30 000 tun v roce 2008 a dále, 

• IN másla se zastavuje automaticky, pokud tržní cena másla v členském státu je rovna nebo 
vzroste po dva po sobě jdoucí týdny nad 92% intervenční ceny.  

• Tržní ceny másla sleduje SZIF na základě hlášení reprezentativních výrobců, které vybírá 
SZIF na základě principu náhodného výběru. Za tržní cenu másla je považována cena másla 
baleného v blocích o minimální hmotnosti 25 kg, v  paritě EXW (kupující platí dopravu, 
pojištění, celní poplatky), splatnost 21 dní, bez vnitrostátních daní a poplatků. Máslo, které je 
předmětem sledování cen, musí splňovat kvalitativní parametry pro IN uvedené v části 2.1.3. 
Zjištěné tržní ceny se pro účely porovnávání s intervenční cenou zvyšují o přepravní náklady 
do chladírny v paušální výši 2,5 EUR/100kg. Tržní ceny másla za uplynulý týden hlásí 
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reprezentativní výrobci SZIF na příslušném formuláři jakýmkoliv telekomunikačním 
prostředkem vždy první pracovní den týdne (ve středu do 12.00 je odesílá SZIF Evropské 
komisi a ve čtvrtek je posuzuje Evropská Komise). 

 

2.1.4.1 Podmínky pro podání nabídky k prodeji másla do IN za 90% intervenční cenu  
• Nabídka k prodeji se předkládá SZIF písemně na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz) 

proti potvrzení příjemce nebo písemně jakýmkoliv telekomunikačním způsobem s dokladem 
příjemce  

• Nabídka k prodeji obsahuje: 
- jméno a adresu uchazeče (výrobce másla); 
- nabízené množství,  
- místo, kde je nabízené máslo uskladněno, 
- prohlášení, že máslo splňuje podmínku stáří (tzn. nesmí být vyrobeno déle než  23 dní přede 

dnem podání nabídky k prodeji), je nabízeno v množství alespoň 10 tun a v celých tunách, 
- závazek vzít máslo zpět a zaplatit vzniklé náklady související se skladováním, pokud SZIF 

zjistí, že máslo nesplňuje stanovené podmínky pro IN  
- doklad o složení  záruky na příslušný účet SZIF ve výši 5 eur na každých 100 kg másla 

nabídnutého k prodeji SZIF   
• Nabídka k prodeji se stává okamžikem jejího podání závaznou, tzn. nemůže být po jejím 

podání stažena. 

2.1.4.2 Podmínky pro podání nabídky k prodeji másla v rámci stálé výzvy k tendru na IN másla 
• Uzávěrkou pro předkládání nabídek do jednotlivých kol nabídkového řízení (tendrů) jsou 

každé druhé a čtvrté úterý v měsíci do 12.00 (bruselského času), s výjimkou druhého úterý 
v srpnu. Pokud na úterý připadá státní svátek, je uzávěrkou poslední předcházející pracovní 
den v 12.00 (bruselského času). 

• Nabídka do tendru se předkládá SZIF stejným způsobem jako nabídka k prodeji v rámci IN 
másla za 90% intervenční ceny (viz 2.1.4.1), 

• Nabídka do tendru obsahuje: 
- jméno a adresu uchazeče (výrobce másla); 
- nabízené množství; 
- navrhovanou cenu za 100 kg másla, bez vnitrostátních daní, dodaného do nakládacího 

prostoru chladírenského skladu, vyjádřenou v eurech maximálně na dvě desetinná místa; 
- místo, kde je nabízené máslo uskladněno 
- prohlášení, že máslo splňuje podmínku stáří (tzn. nesmí být vyrobeno déle než  23 dní přede 

dnem podání nabídky k prodeji),  
- závazek vzít máslo zpět a zaplatit vzniklé náklady související se skladováním, pokud SZIF 

zjistí, že máslo nesplňuje stanovené podmínky pro IN (čl. 17 odst. 2 NK 2771/1999) 
- doklad o složení  záruky na příslušný účet SZIF ve výši 5 eur na každých 100 kg másla 

nabídnutého k prodeji SZIF   
• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 

(viz první odsek), poté se stává závaznou  
• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 

osobu. 
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2.1.4.3 Schválení výrobce másla 

Udělení schválení 
• O schválení je nezbytné písemně požádat SZIF na jím vydaném formuláři žádosti o schválení 

(viz www.szif.cz). Schválený může být pouze ten výrobce másla, který: 
- je podnikatelem podle § 2 odst.2 obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis z obchodního 

rejstříku, případně živnostenský list) 
- byl schválen Státní veterinární správou podle § 22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a a o změně některých souvisejících zákonů (vet. zákon) ve znění zákona 
č. 121/2003 Sb. veterinárního zákona, což vyplývá z ustanovení čl. 10 směrnice Rady 
92/46/EHS 

- má odpovídající technické vybavení, 
- bude souhlasit s tím, že svoji výrobu másla podrobí kontrole SZIF, případně kontrolním 

orgánů EU, 
- se zaváže vést stálé záznamy ve formě stanovené SZIF (viz www.szif.cz.), zejména pak 

záznamy o původu surovin, množství získaného másla a obalu, identifikaci a datu expedice 
každé vyrobené dávky, která je určena pro IN másla, 

- se zaváže informovat SZIF alespoň dva pracovní dny předem o svém záměru vyrábět máslo 
určené pro IN 

Odejmutí, případně pozastavení schválení výrobci másla 
• Schválení může SZIF výrobci másla odejmout, pokud zjistí, že výrobce másla nedisponuje 

schválením od SVS anebo nemá odpovídající technické vybavení. Schválení může být 
opětovně poskytnuto, pouze na žádost dotyčného výrobce másla a po uplynutí 6 měsíců po 
kontrole, která prokázala splnění podmínek.  

• Pokud SZIF zjistí, že výrobce másla porušil některý z dalších závazků, ke kterým se zavázal 
při žádosti o schválení, (čtvrtý až šestý odsek předminulé odrážky), schválení SZIF pozastaví 
na dobu v rozmezí od jednoho do 12 měsíců podle závažnosti chyby. Schválení nebude 
pozastaveno pokud bylo pochybení  
- způsobeno zásahem vyšší moci nebo  
- nebylo způsobeno úmyslně nebo následkem závažného opomenutí a že ve vztahu 

k efektivitě  kontrol prováděných SZIF je malého rozsahu. 

2.1.5 Stanovení a úhrada kupní ceny intervenčně nakupovaného másla   

2.1.5.1 V případě IN másla za 90% intervenční ceny  
• SZIF do 5 pracovních dnů od doručení nabídky do tendru vydá úspěšnému uchazeči dodací 

list  opatřený datem a číslem, ve které je uvedeno: 
- množství másla, které má být dodáno; 
- konečné datum pro dodání másla; 
- sklad, kam má být máslo dodáno (SZIF určí optimální sklad nejvýše ve vzdálenosti 

350 km od místa skladování másla před IN. Za každý kilometr nad tuto vzdálenost se 
kupní cena zvyšuje o 0,065 eur na tunu s výjimkou situace, kdy má být máslo dodáno do 
jiného členského státu – pak se nehradí náklady mezi skladem výrobce másla a hranicí 
členského státu intervenční agentury. Aby výrobce másla získal tyto dodatečné náklady 
na dopravu musí zajistit, že teplota másla při příjezdu do skladu nepřevyšuje 6 oC)  

• SZIF uhradí kupní cenu ve výši 90% platné intervenční ceny za každé množství másla, které 
bylo převzato, mezi 45. až 65. dnem ode dne jeho převzetí (tj. ode dne jeho umístění do 
chladírenského skladu) 
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2.1.5.2 V případě IN másla v rámci stálé výzvy k tendru  
• Evropská Komise vždy po vyhodnocení příslušného kola nabídkového řízení stanoví 

maximální kupní cenu, kterou intervenční agentura (SZIF) může v rámci příslušného kola 
akceptovat. Evropská komise může rozhodnout, že v rámci příslušného kola nabídkového 
řízení nebude vůbec nakupovat. 

• Nabídky do tendru, které svoji cenou převyšují maximální cenu stanovenou Evropskou 
komisí, SZIF zamítne. Těmto uchazečům SZIF neprodleně vrátí složenou záruku. 

• Úspěšným uchazečům SZIF předloží neprodleně po vyhodnocení příslušného kola 
nabídkového řízení dodací list opatřený datem a číslem, ve které je uvedeno: 
- množství másla, které má být dodáno; 
- konečné datum pro dodání másla do chladírenského skladu; 
- chladírenský sklad, kam má být máslo dodáno  

• SZIF uhradí kupní cenu za každé množství másla, které bylo převzato, mezi 45. až 65. dnem 
ode dne jeho převzetí (tj. ode dne jeho umístění do chladírenského skladu) 

2.1.6 Podmínky, které se plní v průběhu realizace IN másla 

2.1.6.1 Obecné podmínky 
• Výrobce je povinen vést stálé záznamy ve formě stanovené SZIF (viz www.szif.cz), zejména 

pak záznamy o původu surovin, množství získaného másla a obalu, identifikaci a datum 
expedice každé vyrobené dávky, která je určena pro IN másla, 

• výrobce je povinen informovat SZIF alespoň tři pracovní dny předem o svém záměru vyrábět 
máslo určené pro IN 

2.1.6.2 Podmínky pro naskladnění  

2.1.6.3 Máslo musí být do určeného chladírenského skladu dodáno do 21 dní od dne podání 
nabídky k prodeji nebo uzávěrky příslušného kola nabídkového řízení. 

• Dodávka může být rozdělena do několika zásilek  
• Jakékoliv náklady, které vzniknou při vykládce másla v nakládacím prostoru chladírenského 

skladu, hradí dodávající výrobce másla. 
• Máslo se podrobí zkušební době skladování, která činí 30 dní počínaje dnem převzetí. 
• Při úspěšném naskladnění másla (v termínu a v příslušném množství) SZIF uvolní složenou 

záruku (záruku) 
• S výjimkou případů vyšší moci, pokud výrobce másla nedodá máslo ve stanovené lhůtě, 

propadne nejenom záruka za nedodanou část množství, ale rovněž se zruší nákup pro 
nedodané množství. 

• Jestliže SZIF během zkušební doby skladování zjistí, že máslo nesplňuje stanovené podmínky 
pro IN, je výrobce másla povinen  vzít máslo zpět a zaplatit vzniklé náklady související se 
skladováním. Pokud ke zjištění dojde ještě před dodáním celého smluvního množství másla, 
pak se zruší nákup pro nedodané množství. Logicky propadne záruka za množství, které 
nesplňovalo podmínky a záruka se uvolní na nedodanou část smluvního množství másla. 

 

2.1.7 Kontrola IN másla 
• SZIF provádí alespoň jednu inspekci 

- za každých 28 dní výroby másla pro IN, 
- během 6 měsíců  za účelem přezkoumání záznamů, které se výrobce másla zaváže vést při 

podání žádosti o schválení (viz 2.1.4.3),¨ 
- během každých 6 měsíců  za účelem ověření souladu s ostatními podmínkami pro schválení 

(viz 2.1.4.3). 
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2.2   Intervenční nákup SOM 

2.2.1 Cíl opatření 
• Intervenční nákup SOM (dále jen IN SOM) je určen k řešení sezónního převisu nabídky nad 

poptávkou na trhu s mlékem  

2.2.2 Právní úprava 
• IN SOM je upraven v čl. 4 a 7 odst. 1 a 2 Nařízení Rady č.1255/1999 o společné organizaci 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje Nařízení Komise č. 214/2001 (čl. 1 až 20) 
• Dílčí podmínky související s výběrem skladů pak upravuje nařízení vlády č. 225/2004 Sb., 

o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky 

2.2.3 Předmět IN SOM 
• předmětem IN SOM může být pouze prvotřídní sušené odstředěné mléko vyrobené 

rozprašováním přímo a výhradně z odstředěného mléka, které: 
- splňuje podmínku minimálního hmotnostního obsahu bílkovin 35,6 % z tukuprosté sušiny, 

nebo alespoň 31,4 % a méně než 35,6 % z tukuprosté sušiny za předpokladu, že jsou 
splněny ostatní podmínky pro nákup takového SOM. (V tom případě bude nákupní cena 
rovna intervenční ceně snížené o 1,75 % za každé procento obsahu bílkovin pod 35,6 %) 

- bylo vyrobeno  
a) během 30 dnů předcházejících dni, kdy byla SZIF doručena nabídka k prodeji za 

intervenční cenu. Jestliže je SOM skladováno v silech, musí být vyrobeno během 
čtyř týdnů předcházejících týdnu, ve kterém byla nabídka doručena SZIF (platí pro 
případ IN za intervenční cenu), 

b) během 21 dnů, respektive tří týdnů před uzávěrkou pro podání nabídek do tendru na 
IN SOM. V případě, že jsou vypsány dvě kola veřejná nabídková řízení následující 
po sobě v časovém odstupu delším než 21 dnů, může být nabízené SOM vyrobeno 
v tomto období. (platí pro IN formou dlouhodobého tendru)  

- splňuje stanovené požadavky konzervace  
- splňuje jakostní charakteristiky uvedené v následující tabulce: 
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Parametr 
Obsahové a kvalitativní 

charakteristiky 
Referenční metoda 

obsah bílkovin min. 31,4 % v tukuprosté sušině 1 
obsah tuku max. 1,00 % 1 
obsah vody max. 3,5 % 1 
titrovatelná kyselost vyjádřená v ml 
decinormálního roztoku hydroxidu sodného 

max. 19,5 ml 1 

obsah laktátu max. 150 mg/100g 1 
látky přídavné žádné 1 

fosfatázový test 
negativní, tj. stejný či menší než 4 fenolu 
na gram vzniklého mléka 

1 

index rozpustnosti max. 0,5 ml (24°C) 1 
obsah popelovin max. 15,0 mg tj. disk B min. 1 
obsah mikroorganismů max. 40 000 na gram 1 
detekce koliformních bakterií negativní v 0,1 g 1 
detekce podmáslí 2 negativní 3 1 
detekce sladké syrovátky 4 žádná 1 
detekce kyselé syrovátky 4 žádná metoda schválená SZIF 
chuť a vůně čisté 1 

vzhled 
bílá nebo slabě nažloutlá barva, prostý 
nečistot a zbarvených částic 

1 

antimikrobiální látky negativní 5 1 

Poznámky: 
1) Viz nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení 

Rady (ES) č. 1255/1999 týkající se metod pro analýzu a hodnocení kvality mléka a mléčných výrobků, a kterým se mění 
nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) 2799/1999 (viz str. 1 tohoto Úředního věstníku). 

2 „Podmáslím“ se rozumí vedlejší produkt výroby másla, získávaný po oddělení pevné tukové složky ze smetany 
a oddělení pevné tukové fáze. 

3) Nepřítomnost podmáslí může být stanovena buď inspekcemi vykonanými ve výrobním závodu bez předchozího 
upozornění nejméně jednou týdně, anebo laboratorní analýzou konečného výrobku, při které smí být prokázáno max. 
69,31 mg FEDP na 100 g. 

4 „Syrovátkou“ se rozumí vedlejší produkt při výrobě sýru nebo kaseinu, který se získá působením kyselin, syřidla a/nebo 
chemicko-fyzikálními procesy. 

5) Mléko používané pro sušené odstředěné mléko musí vyhovovat požadavkům stanoveným v dílu D kapitoly III přílohy A 
ke směrnici 92/46/EHS. 

 
•  SOM lze nabídnout do IN pouze v množství po celých tunách, nejméně však v množství 20 tun.  
•  SOM musí být baleno do nových, čistých, suchých a nepoužitých papírových pytlů o netto váze 

25 kg, přičemž pytle musí splňovat následující podmínky: 
- musí sestávat nejméně ze tří vrstev, které dohromady odpovídají min. 420 J/m2 průměru 

TEA, 
- druhá vrstva musí být potažena polyetylenovou vrstvou o síle nejméně 15 g/ m2, 
- uvnitř papírových vrstev musí být přivařen ke dnu polyetylenový pytel o síle min. 0,08 mm, 
- musí vyhovovat normě EN 770, 
- při plnění pytlů musí být sušené odstředěné mléko řádně slisováno. Volné sušené odstředěné 

mléko nesmí v žádném případě proniknout mezi jednotlivé papírové vrstvy obalu, 
- musí být dodány na paletách vhodných pro dlouhodobé skladování (buď palety pro 

jednorázové použití nebo europalety, které se vracejí prodávajícímu nejpozději při 
vyskladnění), 

- jejich označení musí obsahovat 
a) registrační číslo označující výrobní závod a členský stát výroby; 
b) datum nebo případně týden výroby; 
c) výrobní číslo partie; 
d) nápis „sušené odstředěné mléko“. 
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• Předmětem IN SOM může být také SOM nabídnuté v jiném členském státě, než ve kterém 
bylo vyrobeno. V takovém případě, však musí výrobce SOM předložit do 45 dnů od uzávěrky 
tendru příslušné intervenční agentuře (v ČR SZIF) osvědčení, že SOM splňuje podmínky pro 
IN  

• Intervenční cena SOM se v důsledku reformy SZP od roku 2004 snižuje, a to následujícím 
způsobem: 
- do 30. 6. 2004: 205,52 EUR/100kg, 
- od 1. 7.2004 do 30. 6.2005:  195,24 EUR/100kg, 
- od 1. 7.2005 do 30. 6.2006:  184,97 EUR/100kg, 
- po 1. 7.2006: 174,69 EUR/100kg. 
 

2.2.4 Kdo může vstoupit do IN SOM a jeho průběh 
• IN SOM může být prováděn dvěma způsoby: 

a) IN za intervenční cenu prováděný v období od 1. března do 31. srpna, 
b) Na základě tzv. stálé výzvy k tendru, pokud o ní Evropská komise rozhodla, při 

překročení nakoupeného množství v IN podle písm. a) ve výši 109 000 tun. V rámci stále 
výzvy k tendru jsou pak SZIF vyhlašována jednotlivá kola nabídkových řízení (tendrů) 

• V rámci IN SOM podle písm. a) může podat nabídku (viz subkapitola 2.2.4.1) pouze 
schválený výrobce SOM (viz subkapitola 2.2.4.3), nezastavila-li Evropská Komise nákup 
z důvodu překročení nakoupeného množství 109 000 tun. Zastavení nákupu je účinné ode dne 
následujícího pod ni rozhodnutí Evropské komise a tímto dnem se také přestanou přijímat 
nabídky k prodeji. 

• V rámci IN SOM podle písm. b) může podat nabídku do tendru pouze schválený výrobce 
SOM. Stálou výzvu k tendru oznamuje na základě svého rozhodnutí Evropská komise 
(rozhodnutí se publikuje v Úředním věstníku Evropských společenství). Podmínky nabídky 
jsou v subkapitole (2.2.4.2.) 

 

2.2.4.1 Podmínky pro podání nabídky k prodeji SOM do IN za intervenční cenu  
• Nabídka k prodeji se předkládá SZIF prostřednictvím předložení  písemné nabídky proti 

potvrzení příjemce nebo písemně jakýmkoliv telekomunikačním způsobem s dokladem 
příjemce  

• Nabídka k prodeji obsahuje: 
- jméno a adresu uchazeče (výrobce SOM); 
- nabízené množství,  
- místo, kde je nabízené SOM uskladněno, 
- prohlášení, že SOM splňuje podmínky stáří (viz 2.2.3) a je nabízeno v množství alespoň 

20 tun a v celých tunách, 
- závazek vzít SOM zpět a zaplatit vzniklé náklady související se skladováním, pokud SZIF 

zjistí, že SOM nesplňuje stanovené podmínky pro IN  
- doklad o složení záruky ve výši 2 eur na každých 100 kg SOM nabízeného k prodeji 

v příslušném tendru v členském státě, ve kterém byla nabídka předložena  
• Nabídka k prodeji se stává okamžikem jejího podání závaznou, tzn. nemůže být po jejím 

podání stažena. 
 

2.2.4.2 Podmínky pro podání nabídky k prodeji SOM  v rámci tendru na  IN SOM  
• Uzávěrkou pro předkládání nabídek jednotlivých kol nabídkového řízení (tendrů) jsou každé 

druhé a čtvrté úterý v měsíci v 12.00 (bruselského času), s výjimkou druhého úterý v srpnu. 
Pokud na úterý připadá státní svátek, je uzávěrkou poslední předcházející pracovní den 
v 12.00 (bruselského času). 
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• Nabídka do tendru se předkládá SZIF stejným způsobem jako v případě nabídek k prodeji 
SOM v rámci IN SOM za intervenční cenu, 

• Nabídka do tendru obsahuje: 
- jméno a adresu uchazeče (výrobce SOM); 
- nabízené množství, minimální obsah tuku; 
- navrhovanou cenu za 100 kg SOM, bez vnitrostátních daně, loženého na paletách dodaných 

do nakládacího prostoru skladiště, vyjádřenou v eurech maximálně na dvě desetinná místa; 
- místo, kde je nabízené SOM uskladněno 
- prohlášení, že SOM splňuje podmínky stáří (viz 2.2.3) a je nabízeno v množství alespoň 

20 tun a v celých tunách 
- závazek vzít SOM zpět a zaplatit vzniklé náklady související se skladováním, pokud SZIF 

zjistí, že máslo nesplňuje stanovené podmínky pro IN  
- doklad o složení záruky ve výši 2 euro na každých 100 kg SOM nabízeného v příslušném 

tendru v členském státě, ve kterém byla nabídka předložena  
• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 

(viz první odsek), poté se stává závaznou  
• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 

osobu. 

2.2.4.3 Schválení výrobce SOM 

Udělení schválení 
• O schválení je nezbytné písemně požádat SZIF na jím vydaném formuláři žádosti o schválení 

(viz www.szif.cz). Schválený může být pouze ten výrobce SOM, který: 
- je podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis z obchodního 

rejstříku, případně živnostenský list) 
- byl schválen Státní veterinární správou podle §22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (vet.zákon) ve znění zákona 
č. 121/2003 Sb. veterinárního zákona, což vyplývá z ustanovení čl. 10 směrnice Rady 
92/46/EHS 

- má odpovídající technické vybavení, 
- bude souhlasit s tím, že svoji výrobu SOM podrobí kontrole SZIF, případně jiných 

kontrolních orgánů EU, 
- se zaváže vést stálé záznamy ve formě stanovené SZIF (viz www.szif.cz), zejména pak 

záznamy o původu surovin a z nich získaného množství SOM, podmáslí a syrovátky, dále 
pak záznamy o úpravách produktu pro trh, popis a datum vyskladnění každé dávky SOM, 

- se zaváže informovat SZIF alespoň dva pracovní dny předem o svém záměru vyrábět SOM 
určené pro IN 

Odejmutí, případně pozastavení schválení výrobci SOM 
• Schválení může SZIF výrobci SOM odejmout, pokud zjistí, že po delší dobu výrobce SOM 

nemá schválení SVS anebo nemá odpovídající technické vybavení. Schválení může být 
opětovně poskytnuto, pouze na žádost dotyčného výrobce SOM a po uplynutí 6 měsíců po 
kontrole, která prokázala splnění podmínek.  

• Pokud SZIF zjistí, že výrobce SOM porušil některý z dalších závazků, ke kterému se zavázal 
na žádosti o schválení, (čtvrtý až šestý odsek předminulé odrážky),  schválení SZIF pozastaví 
na dobu v rozmezí od jednoho do 12 měsíců podle závažnosti chyby. Schválení nebude 
pozastaveno, pokud bylo pochybení  
- způsobeno zásahem vyšší moci nebo  
- nebylo způsobena úmyslně nebo následkem závažného opomenutí a že ve vztahu 

k efektivitě  kontrol prováděných SZIF je malého rozsahu. 
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2.2.5 Stanovení a úhrada kupní ceny intervenčně nakupovaného SOM  

2.2.5.1 V případě IN SOM za intervenční cenu  
• Jestliže obsah bílkovin v tukuprosté sušině, činí 35,6 % nebo více, kupní cena SOM se rovná 

intervenční ceně platné ke dni výroby SOM a zahrnuje cenu palet pro jednorázové použití  
• Jestliže obsah bílkovin činí 31,4 % až 35,6 %, vypočítá se nákupní cena dodaného SOM 

z intervenční ceny snížené o částku vypočítanou takto: 

   intervenční cena x ((0,356 - obsah bílkovin) x 1,75) 

• SZIF do 5 pracovních dnů od doručení nabídky k prodeji předloží výrobci SOM objednávku 
opatřenou datem a číslem, ve které je uvedeno: 
- množství SOM, které má být dodáno; 
- konečné datum pro dodání SOM; 
- sklad, kam má být SOM dodáno (SZIF určí optimální sklad nejvýše ve vzdálenosti 350 km 

od místa skladování SOM před IN. Za každý kilometr nad tuto vzdálenost se kupní cena 
zvyšuje o 0,05 eur na tunu s výjimkou situace, kdy má být SOM dodáno do jiného 
členského státu – pak se vzdálenost mezi skladem výrobce SOM a hranicí členského státu 
intervenční agentury nepočítá do výpočtu vzdálenosti.)  

• SZIF uhradí kupní cenu za každé množství SOM, které bylo převzato, mezi 120. až 140. dnem 
ode dne jeho převzetí (tj. ode dne jeho umístění do skladu) 

2.2.5.2 V případě IN SOM  v rámci stálé výzvy k tendru  
• Evropská Komise vždy po vyhodnocení příslušného kola nabídkového řízení stanoví 

maximální kupní cenu, kterou intervenční agentura (SZIF) může v rámci tohoto kola 
akceptovat. Evropská komise může rozhodnout, že v rámci příslušného kola nabídkového 
řízení nebude vůbec nakupovat. 

• Nabídky do tendru, které svojí cenou převyšují maximální cenu stanovenou Evropskou 
komisí, SZIF zamítne. Těmto uchazečům SZIF neprodleně vrátí složenou záruku. 

• Úspěšným uchazečům SZIF předloží neprodleně po vyhodnocení příslušného kola 
nabídkového řízení  objednávku opatřenou datem a číslem, ve které je uvedeno: 
- množství SOM, které má být dodáno; 
- konečné datum pro dodání SOM; 
- sklad, kam má být SOM dodáno  

• Jestliže obsah bílkovin v tukuprosté sušině, činí 35,6 % nebo více, kupní cena SOM se rovná 
ceně uvedené v nabídce do tendru (cena zahrnuje cenu palet pro jednorázové použití)  

• Jestliže obsah bílkovin činí 31,4 % až 35,6 %, vypočítá se nákupní cena dodaného SOM tak, 
že se cena uvedená v nabídce do tendru sníží o částku vypočítanou takto: 

intervenční cena x ((0,356 - obsah bílkovin) x 1,75) 

• SZIF uhradí kupní cenu za každé množství SOM, které bylo převzato, mezi 120. až 140. dnem 
ode dne jeho převzetí (tj. ode dne jeho umístění do skladu) 

2.2.6 Podmínky, které se plní v průběhu realizace IN SOM 

2.2.6.1 Obecné podmínky 
• Výrobce je povinen vést stálé záznamy ve formě stanovené SZIF (viz www.szif.cz), zejména 

pak záznamy o původu surovin a z nich získaného množství SOM, podmáslí a syrovátky, dále 
pak záznamy o úpravách produktu pro trh, popis a datum vyskladnění každé dávky SOM, 

• Výrobce je povinen informovat SZIF alespoň dva pracovní dni předem o svém záměru 
vyrábět SOM určené pro IN 
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2.2.6.2 Podmínky pro naskladnění  
• SOM musí být do určeného skladu dodáno do 28 dní od podání nabídky k prodeji, resp. po 

uzávěrce příslušného kola nabídkového řízení 
• Dodávka může být rozdělena do několika zásilek  
• Při úspěšném naskladnění SOM (ve stanoveném termínu a v příslušném množství) SZIF 

uvolní složenou záruku 
• S výjimkou případů vyšší moci, pokud výrobce másla nedodá máslo ve stanovené lhůtě, 

propadne nejenom záruka za nedodanou část množství, ale rovněž se zruší nákup pro 
nedodané množství. 

• Jestliže SZIF zjistí, že SOM nesplňuje stanovené podmínky pro IN, je výrobce SOM povinen 
vzít SOM zpět a zaplatit vzniklé náklady související s jeho skladováním.  

 

2.2.7 Kontrola IN SOM 
• SZIF provádí alespoň jednu inspekci 

- za každých 28 dní výroby SOM pro IN, 
- během 6 měsíců za účelem přezkoumání záznamů, které se výrobce SOM zaváže vést při 

podání žádosti o schválení (viz 2.2.4.3), 
- během každých 6 měsíců za účelem ověření souladu s ostatními podmínkami pro schválení 

(viz 2.2.4.3). 
- kontrola naskladnění 
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2.3 Příspěvek soukromého skladování másla a smetany 

2.3.1 Cíl opatření 
• Cíl opatření je prakticky totožný s cílem IN másla, tj. odčerpat přebytek na trhu s máslem, 

resp. odčerpat přebytečný mléčný tuk 

2.3.2 Právní úprava 
• Příspěvek soukromého skladování másla a smetany je upravena v čl. 6 odst. 3 nařízení Rady 

č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje nařízení Komise č. 2771/1999 (čl. 25 až 37) 

2.3.3 Předmět podpory soukromého skladování másla a smetany  
• Předmětem podpory soukromého skladování může být: 

- pasterizovaná smetana s obsahem tuku minimálně 35 % a maximálně 80 % hmotnostních, 
- nesolené máslo vyráběné ze smetany nebo mléka v podniku schváleného výrobce másla (viz 

subkapitola 2.1.4.2), s minimálním obsahem máselného tuku 82 % a s maximálním 
hmotnostním obsahem vody 16 %, 

- solené máslo vyráběné ze smetany nebo mléka v závodě schváleného výrobce másla, 
s minimálním obsahem máselného tuku 80 % a maximálním hmotnostním obsahem vody 
16 % a maximálním obsahem soli 2 %. 

• Předmětem podpory soukromého skladování másla může být máslo 
- vyrobené během 28 dní, které předcházejí dni zahájení smluvního skladování (za počátek 

smluvního skladování se považuje den bezprostředně následující po dnu naskladnění) 
- balené v obalu, na kterém je vyznačeno 

a) identifikační číslo podniku a členský stát výroby; 
b) datum výroby; 
c) datum uskladnění; 
d) číslo výrobní dávky; 
e) označení „solené“, jde-li o solené máslo; 
f)    označení „české stolní máslo“, nebo označení dle přílohy č. 5 NK 2771/1999 
g) čistá hmotnost 

• Předmětem podpory soukromého skladování nemůže být máslo nebo smetana 
- u kterých bylo na základě právních předpisů ES požádáno o příspěvek na podporu přímé 

spotřeby; 
- které byly umístěny do celního skladu s cílem poskytnutí exportní subvence a následného 

exportu mimo území EU; umístění do celního skladu se považuje za ukončení smluvního 
skladování. 

• Předmětem podpory může být máslo nebo smetana uskladněné v období od 15. března do 
15. srpna kalendářního roku, přičemž minimální až maximální doba skladování může činit 90 
až 210 dní, 

2.3.4 Vstup do opatření podpory soukromého skladování másla 
a smetany  

Podání žádosti o podporu 
• O podporu soukromého skladování másla nebo smetany lze požádat SZIF na jím vydaném 

formuláři (viz. www.szif.cz) do 30 dnů ode dne naskladnění příslušné dávky. (Za dávku se 
považuje množství másla nebo smetany o minimální váze 1 tuny homogenního složení 
a homogenní kvality, vyrobeného v jednom závodě a uskladněného v jednom skladu v jeden 
den). 
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• O podporu soukromého skladování žádá fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem 
podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a provozuje chladírenský sklad na máslo nebo 
smetanu (dále jen „skladovatel“),  

• Jestliže skladovatel žádost podá do 40 pracovních dnů po dni naskladnění, může SZIF ještě 
uzavřít smlouvu o uskladnění, ale příspěvek se sníží o 30 %. 

• Žádost se podává intervenční agentuře toho členského státu, na jehož území se chladírenský 
sklad nachází 

Poskytnutí podpory 
• Příspěvek se poskytuje na základě písemné smlouvy o uskladnění mezi SZIF 

a skladovatelem, která obsahuje alespoň 
- množství másla nebo smetany, kterého se smlouva o uskladnění týká; 
- výši podpory; 
- identifikační údaje chladírenského skladu, 
- závazky skladovatele podrobit se kontrole SZIF, případně jiného kontrolního orgánu SZIF 

ve věci kontroly skladovaného zboží, na které má být poskytnut příspěvek (viz 2.3.5) 
• Jednotlivou smlouvu lze uzavřít na jednu nebo více samostatných dávek uskladněného másla 

nebo smetany 
• Smlouvu o uskladnění uzavírá skladovatel se SZIF do 30 dnů od doručení žádosti SZIF  
• Jestliže má být poskytnut příspěvek na skladování na máslo vyrobené v jiném členském státě, 

než ve kterém se nachází příslušný sklad, musí být nejpozději do 50 dnů ode dne naskladnění 
másla předloženo osvědčení vydané příslušnou agenturou v členském státě, ve kterém bylo 
máslo vyrobeno, potvrzující, že máslo splňuje podmínky pro poskytnutí podpory na 
skladování. V takovém případě se smlouva uzavře do 60 dnů ode dne doručení žádosti SZIF 

• Příspěvek se neposkytne na  vadné množství, které se objeví při skladování nebo vyskladnění, 
zároveň nesmí být zbývající část skladovaného množství menší než jedna tuna (stejné pravidlo 
se uplatní, pokud byla část zboží vyskladněna před 16. srpnem nebo před uplynutím minimální 
doby skladování). 

 

2.3.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Skladovatel nebo případně osoba odpovědná za skladovací prostory, poskytne příslušnému 

kontrolnímu orgánu veškerou dokumentaci umožňující ověření níže uvedených údajů o zboží 
umístěném v soukromém skladu: 

- registrační číslo výrobního podniku s jeho identifikačními údaji a jménem členského státu, 
ve kterém se nachází; 

- datum výroby; 
- datum uskladnění; 
- číslo skladované partie; 
- adresa skladu a umístění ve skladu; 
- datum vyskladnění. 
• Skladovatel nebo případně osoba odpovědná za skladovací prostory, vede přístupné skladové 

záznamy pro každou smlouvu o uskladnění s těmito údaji: 
- číslo skladované dávky produktu umístěného do soukromého skladování; 
- datum uskladnění a vyskladnění; 
- množství másla nebo smetany udané na skladovanou dávku; 
- umístění výrobku ve skladu. 

• Skladovatel je povinen zajistit, aby uskladněné množství másla nebo smetany byly snadno 
identifikovatelné a snadno přístupné podle jednotlivých smluv.  

• Skladovatel je povinen informovat SZIF o skladovaných dávkách nejméně pět pracovních dnů 
před: 
- koncem maximální 210 denní doby smluvního uskladnění; nebo 
- počátkem vyskladňování, které se uskuteční během anebo po uplynutí 210 denní doby. 
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• Pokud na konci prvních 60 dní smluvního skladování vykazuje máslo nebo smetana větší 
zhoršení jakosti než při běžném skladování, může být skladovatel pověřen, aby nahradil 
poškozené množství na vlastní náklady stejným množstvím másla nebo smetany splňujícím 
podmínky pro soukromé skladování 

• Vyskladnění může být prováděno v celých skladovaných dávkách nebo po částech, povolí-li 
vyskladnění menšího množství SZIF. 

• Vyskladnění je možné pouze po 16. srpnu kalendářního roku. 
 

2.3.6 Sazba podpory  

Sazba podpory, případně její snížení  
• Sazbu podpory soukromého skladování másla a smetany stanovuje každoročně svým 

rozhodnutím Evropská komise  
• Sazba podpory se sníží o 15 %, jestliže skladovatel poruší povinnost informovat 

o skladovaných dávkách podle čtvrtého odseku kapitoly 2.3.5 
• Sazba podpory se sníží o 30 %, jestliže skladovatel doručí žádost po lhůtě 30 dnů ode dne 

naskladnění másla nebo smetany, 
• Jestliže má být příspěvek poskytnut na smetanu, množství smetany se přepočte na 

ekvivalentní množství másla s obsahem tuku 82 %, a to vynásobením obsahu tuku ve smetaně 
koeficientem 1,2. Obsah tuku kontroluje SZIF určená akreditovaná laboratoř před jejím 
zmrazením. 

Vyplacení podpory, případně zálohy na podporu 
• Příspěvek je vyplacena na základě žádosti skladovatele na konci smluvní doby uskladnění, 

a to do 120 dnů od přijetí příslušné žádosti, jestliže byly provedeny stanovené kontroly 
a nebylo shledáno porušení jejich podmínek.  

• Po uplynutí 60 dní smluvního skladování může být poskytnuta na žádost skladovatele 
jednorázová výplata zálohy za podmínky, že skladovatel složil záruku ve výši zálohy plus 
10 %. Tato záloha se vypočítá na základě 90ti denního skladovacího období. Záruka se uvolní, 
jakmile bude zaplacen zůstatek příspěvku uvedený v odstavci 3 

 

2.3.7 Kontrola SZIF 
• Při naskladňování provádí SZIF kontrolu během období začínajícího vstupem másla nebo 

smetany do chladírenského skladu a končícího 28 dnů po zaregistrování přijetí žádosti 
o uzavření smlouvy, 

• SZIF provádí kontrolu reprezentativních vzorků v rozsahu nejméně 5 % skladovaného 
množství másla nebo smetany a neohlášené kontroly během skladování, které zaručí, že 
zejména váha, identifikace a povaha výrobků a skladované dávky fyzicky odpovídají údajům 
v žádosti o uzavření smlouvy. 

• Na konci smluvního období uskladnění zkontroluje SZIF odebráním vzorku váhu 
a identifikaci příslušného másla. Nicméně v případě, že máslo je stále ve skladu i po vypršení 
smlouvy o skladování, může být tato kontrola provedena současně s vyskladněním. 
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2.4   Příspěvek soukromého skladování SOM  

2.4.1 Cíl opatření 
• Cíl opatření je prakticky totožný s cílem IN SOM, tj. odčerpat sezónní přebytek na trhu 

s mlékem 

2.4.2 Právní úprava 
• Příspěvek soukromého skladování  SOM je upravena v čl. 7 odst. 3 Nařízení Rady 

č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje Nařízení Komise č. 214/2001 (čl. 25 až 35) 

2.4.3 Předmět podpory soukromého skladování SOM  
• Předmětem podpory může být uskladněné SOM, které 

- neobsahuje více než 11 % tuku a 5 % vody a má minimální obsah tukuprosté sušiny 31,4 %; 
- bylo vyrobeno schváleným výrobcem SOM (viz subkapitola 2.2.4.3) během 28 dnů nebo 
čtyř týdnů předcházejících dni zahájení smluvního skladování za podmínky, že tento 
výrobce SOM souhlasí s kontrolou skladovaného SOM ze strany SZIF, případně jiného 
kontrolního orgánu EU; 

- je loženo v pytlích o netto váze 25 kg nebo ve „velkých žocích“ o váze do 1500 kg, které 
jsou značeny – podle vhodnosti v kódech takto: 

a) číslo schválení daného výrobního podniku a označení členského státu, ve kterém 
bylo sušené odstředěné mléko vyrobeno; 

b) den nebo týden výroby; 
c) číslo výrobní dávky; 
d) čistá váha. 

- nebylo umístěno do celního skladu s cílem poskytnutí exportní subvence a následného 
exportu mimo území EU; umístění do celního skladu se považuje za ukončení smluvního 
skladování. 

• Předmětem podpory může být SOM, které je uskladněné po dobu 60 až 180 dnů 

2.4.4 Vstup do opatření podpory soukromého skladování SOM  

Podání žádosti o podporu 
• O podporu soukromého skladování SOM lze požádat SZIF, pokud Evropská Komise rozhodne 

o zahájení jejího poskytování  
• O podporu soukromého skladování žádá fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem 

podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a provozuje sklad se SOM (dále jen „skladovatel“), 
a to na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz) 

• Žádost o podporu soukromého skladování SOM lze podat pouze na dávku kompletně 
převzatou do skladu, a to nejdéle do 30ti dnů ode dne naskladnění (za dávku se považuje 
množství SOM o minimální váze 10 tun homogenního složení a homogenní kvality, vyrobeného 
v jednom závodě a uskladněného v jednom skladu v jeden den).  

• Jestliže žádost skladovatel podá do 40 pracovních dnů po dni naskladnění, může SZIF ještě 
uzavřít smlouvu o uskladnění, ale příspěvek se sníží o 30 %. 

• Žádost se podává intervenční agentuře toho členského státu, na jehož území se sklad nachází 
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Poskytnutí podpory 
• Příspěvek se poskytuje na základě písemné smlouvy o uskladnění mezi SZIF 

a skladovatelem, která obsahuje alespoň 
- množství SOM, kterého se smlouva o uskladnění týká; 
- výši podpory; 
- identifikační údaje skladu, 
- interval mezi vstupem a výstupem do a ze skladu budou dojednána zároveň s rozhodnutím 

o poskytnutí podpory na soukromé skladování sušeného odstředěného mléka 
- závazky související s umožněním kontroly skladovaného zboží, na které má být poskytnut 

příspěvek (viz 2.4.5) 
• Jednotlivou smlouvu lze uzavřít na samostatnou dávku uskladněného SOM. 
• Smlouvu o uskladnění uzavírá skladovatel se SZIF do 30 dnů od doručení žádosti SZIF  
• Jestliže má být poskytnut příspěvek na skladování na SOM vyrobené v jiném členském státě, 

než ve kterém se nachází příslušný sklad, musí být nejpozději do 50 dnů ode dne naskladnění 
SOM předloženo osvědčení vydané příslušnou agenturou v členském státě, ve kterém bylo 
SOM vyrobeno, potvrzující, že SOM splňuje podmínky pro poskytnutí podpory na skladování. 
V takovém případě se smlouva uzavře do 60 dnů ode dne doručení žádosti SZIF. 

 

2.4.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Skladovatel nebo případně osoba odpovědná za skladovací prostory, poskytne příslušnému 

kontrolnímu orgánu veškerou dokumentaci umožňující ověření níže uvedených údajů o zboží 
umístěném v soukromém skladu: 
- registrační číslo výrobního podniku s jeho identifikačními údaji a jménem členského státu, 

ve kterém se nachází; 
- datum výroby; 
- datum uskladnění; 
- číslo výrobní dávky či šarže; 
- adresa skladu a identifikační údaje skladovaného SOM v daném skladu; 
- datum vyskladnění. 

• Skladovatel nebo případně osoba odpovědná za skladovací prostory, vede přístupné skladové 
záznamy pro každou smlouvu o uskladnění s těmito údaji: 
- číslo skladované dávky produktu umístěného do soukromého skladování; 
- datum uskladnění a vyskladnění; 
- množství SOM udané na skladovanou dávku; 
- umístění výrobku ve skladu. 

• Skladovatel je povinen zajistit, aby uskladněné SOM byly snadno identifikovatelné a snadno 
přístupné podle jednotlivých smluv.  

• Skladovatel je povinen informovat SZIF o skladovaných dávkách nejméně pět pracovních dnů 
před: 
- koncem maximální 180ti denní doby smluvního uskladnění; nebo 
- počátkem vyskladňování, které se uskuteční během anebo po uplynutí 180ti denní doby. 

• Vyskladnění musí být prováděno v celých skladovaných dávkách. Nicméně za stanovených 
podmínek může být vyskladněna pouze jedna, hermeticky uzavřená dávka. 
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2.4.6 Sazba podpory 
• Sazbu podpory stanovuje Evropská komise pro každé období, kdy se rozhodne o zahájení 

poskytování podpory soukromého skladování 
• Sazba podpory se sníží o 15 %, jestliže skladovatel poruší povinnost informovat 

o skladovaných dávkách podle čtvrtého odseku subkapitoly 2.4.5 
• Sazba podpory se sníží o 30 %, jestliže skladovatel doručí žádost po lhůtě 30 dnů ode dne 

naskladnění SOM, 
• Příspěvek je vyplacen na základě žádosti skladovatele na konci smluvní doby uskladnění, a to 

do 120 dnů od přijetí příslušné žádosti, jestliže byly provedeny stanovené kontroly a nebylo 
shledáno porušení jejich podmínek. 

2.4.7 Kontrola SZIF 
• Při naskladňování provádí SZIF kontrolu během období počínajícího vstupem SOM do skladu 

a končícího 28 dnů po registraci žádosti o uzavření smlouvy, 
• SZIF provádí kontrolu reprezentativních vzorků v rozsahu nejméně 5 % skladovaného 

množství SOM která zaručí, že zejména váha, identifikace a povaha výrobků a skladované 
dávky fyzicky odpovídají údajům v žádosti o uzavření smlouvy. 

• Na konci smluvního období uskladnění zkontroluje SZIF odebráním vzorku váhu 
a identifikaci příslušného SOM. Nicméně v případě, že SOM je stále ve skladu i po vypršení 
smlouvy o uskladnění, může být tato kontrola provedena současně s vyskladněním. 
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2.5   Příspěvek soukromého skladování sýrů 

2.5.1 Cíl opatření 
• Obdobně jako v případě SOM a másla je cílem opatření odstranění cyklického sezónního 

převisu nabídky nad poptávkou. 
 

2.5.2 Právní úprava 
• Příspěvek soukromého skladování sýrů je upravena v čl. 8 a 9 nařízení Rady 1255/1999 

o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje NK 1068/2000  
 

2.5.3 Předmět podpory soukromého skladování sýrů  
• Předmětem podpory mohou být uskladněné sýry  

- typu ementál nebo gruyére v množství nejvýše 23 000 tun ročně v rámci celé EU; 
- v partii o minimální hmotnosti nejméně 5 tun,  
- které jsou označeny nesmazatelným označením výrobního závodu (možné i ve formě čísla), 

datem a měsícem výroby,  
- které byly vyrobeny alespoň 10 dnů před dnem zahájení smluvního skladování (tj. 10., 11., 

12., -tý den apod. – pozor den zahájení smluvního skladování nemusí být totožný se dnem 
naskladnění, ale skladovatel může stanovit jako termín zahájení smluvního skladování 
pozdější termín) 

- které byly naskladněny v průběhu tzv. naskladňovacího období – od 1. května do 30. září 
téhož roku, 

- které byly vyskladněny v průběhu tzv. vyskladňovacího období – od 1. října do 31. března 
následujícího roku, 

- které byly uskladněny alespoň po dobu 90 dnů. 
 

2.5.4 Vstup do opatření podpory soukromého skladování sýrů  

Podání žádosti o podporu 
• O podporu soukromého skladování žádá fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem 

podle §2 odst. 2 obchodního zákoníku a provozuje sklad se sýry (dále jen „skladovatel“), a to 
na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz) 

• Žádost o podporu soukromého skladování sýrů, resp. o uzavření smlouvy na skladování lze 
podat na uskladněnou partii sýru, a to tak, aby bylo možné smlouvu o uskladnění uzavřít 
nejdéle do 40ti dnů ode dne zahájení smluvního skladování (tj. den naskladnění nebo pozdější 
den stanovený skladovatelem). Skladovatel uvede den zahájení smluvního skladování 
v žádosti 

Poskytnutí podpory 
• Příspěvek se poskytuje na základě písemné smlouvy o uskladnění mezi SZIF 

a skladovatelem, která obsahuje alespoň 
- množství sýrů, kterého se smlouva o uskladnění týká; 
- den zahájení smluvního skladování 
- identifikační údaje skladu, 
- závazek skladovatele vést skladovou evidenci a oznamovat SZIF každý týden množství sýra 

uskladněného v uplynulém týdnu, jakož i předpokládané výběry, 
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- Závazek skladovatele neměnit složení skladované partie během trvání smlouvy o skladování 
bez svolení SZIF, 

• Jednotlivou smlouvu lze uzavřít na samostatnou partii uskladněných sýrů 
• Smlouvu o uskladnění uzavírá skladovatel se SZIF do 40 dnů ode dne navrženého zahájení 

smluvního skladování  

2.5.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Skladovatel nebo osoba odpovědná za sklad je povinna vést skladovou evidenci a oznamovat 

SZIF každý týden množství sýra uskladněného v uplynulém týdnu, jakož i předpokládané 
odběry ze skladu. Ze skladové evidence musí vyplývat 
- označení výrobků předaných k soukromému skladování podle čísel smlouvy; 
- datum uskladnění a vyskladnění sýrů; 
- počet sýrů a jejich hmotnost pro každou partii; 
- umístění výrobků ve skladu. 

• Skladovatel nesmí měnit složení skladované partie během trvání smlouvy o skladování, ledaže 
by takovou změnu schválil SZIF. SZIF změnu schválí, jestliže nedojde k porušení podmínky 
minimální hmotnosti partie 5 tun a za podmínky, že změna složení skladované partie je 
způsobena nemožností dále skladovat sýr z důvodu zhoršení jeho jakosti. Změna se omezí na 
prostou výměnu nebo úplné vyskladnění neskladovatelného sýra. Náklady na kontrolu vzniklé 
se změnou složení skladované partie hradí skladovatel. 

•  Jestliže změnou složení partie schválenou podle předchozího odseku 
- nedojde ke změně skladovaného množství, smlouva platí jako nezměněná;  
- dojde ke snížení skladovaného množství, smlouva platí jako od začátku uzavřená na zbylé 

množství (co zůstalo ve skladu). 

• Skladovatel je povinen zajistit, aby uskladněné sýry byly snadno identifikovatelné a snadno 
přístupné podle jednotlivých smluv. Sýry uskladňované v rámci smlouvy o uskladnění 
s podporou musí být označeny odlišně. 

• Vyskladnění může být prováděno i po částech, nejmenší vyskladňované množství musí však 
činit alespoň 0,5 tuny. 

 

2.5.6 Sazba podpory 
• Sazba podpory je stanovena takto: 

- 100 EUR/t pro fixní náklady na skladování; 
- 0,35 EUR na tunu a den smluvního skladování pro skladovací náklady; 
- 0,50 EUR na tunu a den smluvního skladování pro finanční náklady. 

• Variabilní částky za skladovací a finanční náklady se vyplácejí nejvýše za dobu 180 dní. 

• Den zahájení vyskladňování se nepočítá do období smluvního skladování a nemůže za něj být 
poskytnut příspěvek, 

2.5.7 Kontrola SZIF 
• SZIF provádí náhodnou kontrolu přítomnosti výrobků ve skladu. Odebraný vzorek musí být 

reprezentativní a vztahovat se na minimálně 10 % z celkového smluvního množství majícího 
nárok na podporu soukromého skladování. Tato kontrola zahrnuje kromě ověření skladové 
evidence i kontrolu skutečné hmotnosti a druhu výrobků, jakož i jejich označení. Takové 
fyzické kontroly se vztahují na minimálně 5 % z množství podrobeného náhodné kontrole. 

• SZIF dále provádí kontrolu přítomnosti skladovaných sýrů na konci stanovené doby 
smluvního skladování. 
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2.6   Příspěvek na odstředěné mléko a SOM určené pro využití jako 
  krmivo 

2.6.1 Cíl opatření 
• Cílem opatření je efektivním způsobem snížit přebytek mléka na trhu EU 

2.6.2 Právní úprava 
• Příspěvek na odstředěné mléko a SOM určené pro využití jako krmivo je upraven v čl. 11 

Nařízení Rady č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje Nařízení Komise č. 2799/1999  

 

2.6.3 Předmět opatření 
• Předmětem příspěvku na odstředěné mléko a SOM mohou být následující výrobky určené pro 

využití jako krmivo: 

   –  „Odstředěné mléko“ – tj. mléko s obsahem tuku do 1 % včetně a obsahem bílkovin 
v tukuprosté sušině do 31,4 % včetně; 

– „Sušené odstředěné mléko“ – tj, výrobek získaný odstraněním vody z mléka, o obsahu 
tuku maximálně 11 %, obsahem vody maximálně 5 % a obsahem bílkovin v tukuprosté 
sušině maximálně 31,4 %; 

– „Podmáslí“ tj. vedlejší produkt výroby másla, získaný po stlučení smetany a oddělení 
pevného tuku, o maximálním obsahu tuku 1 % a obsahu bílkovin v tukuprosté sušině 
maximálně 31,4 %; 

– „Sušené podmáslí“ – tj. výrobek získaný odstraněním vody z podmáslí, o maximálním 
obsahu tuku 11 %, maximálním obsahu vody 5 % a a obsahem bílkovin v tukuprosté 
sušině maximálně 31,4 %; 

V dalším textu bude používáno odstředěné mléko (OM) jako synonymum pro odstředěné mléko 
a podmáslí a sušené odstředěné mléko (SOM) jako synonymum pro sušené odstředěné mléko 
a sušené podmáslí 

• Nárok na příspěvek vzniká dnem, kdy SOM nebo OM bylo zpracováno do krmných směsí 
nebo SOM bylo denaturováno 

• SOM, na které má být poskytnut příspěvek,  
- musí být použito ve schváleném podniku vyrábějícím krmiva (viz 2.6.4.1) 

a) při výrobě krmných směsí buď v původní nezměněné formě (prášku), nebo 
začleněné do směsi (viz níže), nebo  

b) v původní nezměněné formě (prášku) při výrobě denaturovaného sušeného 
odstředěného mléka (viz níže); 

- nesmí mít prospěch z jakékoliv jiné podpory nebo snížení ceny v rámci opatření Společné 
zemědělské politiky EU 
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2.6.3.1 Směs určená k výrobě krmných směsí (dále jen „směsi“)  
• SOM může být před jeho zpracováním do krmné směsi začleněno do „Směsi určené k výrobě 

krmných směsí“ (dále jen „směsi“), které obsahují tyto složky: 
- sušené odstředěné mléko;  
- tuk; 
- vitamíny; 
- minerály; 
- sacharózu; 
- činidla zabraňující spékání anebo volně proudící činidla (maximálně 0,3 %); 
- další technická činidla rozpustná v tucích, včetně antioxidantů a emulgátorů.  

• Směsi musí být baleny  v obalu, který obsahuje následující informace: 
- text „Směs určená k výrobě krmných směsí – Nařízení (ES) č. 2799/1999“  
- údaj o obsahu SOM, obsahu přidaných minerálů, sacharózy a obsahu tuku, včetně činidel 

rozpustných v tucích; 
- údaj identifikující výrobce krmiv – referenční číslo jeho schválení. 

2.6.3.2 Krmné směsi 
• „Krmné směsi“ znamenají výrobky: 

a) které obsahují na 100 kilogramů konečného výrobku, 
- 50 až 80 kg SOM, a zároveň 
- nejméně 5 kg nemáselných tuků a nejméně 2 kg škrobu (i pufovaného), nebo 
- nejméně 2,5 kg nemáselných tuků a nejméně 2 kg škrobu (i pufovaného), jestliže je do 

krmiva zahrnuto na 100 kg SOM 5 kg moučky nebo travní moučky obsahující 
nejméně 50 % (m/m) částic nepřevyšujících 300 mikronů. Částice nepřevyšující 
300 mikronů musí být ve směsi stejnoměrně rozmístěny; 

b) která mohou být použity přímo jako krmivo a které nebudou zpracovány, nebo smíšeny 
před tím, než dorazí ke konečnému uživateli 

• Předmětem příspěvku může být SOM obsažené i v takové krmné směsi, která  
- obsahuje 80 až 81 kg SOM ve 100 kg výrobku (příspěvek se pak poskytne ve stejné výši, 

jako by v krmné směsi bylo právě 80 kg SOM), 
- obsahuje 45 až 50 kg SOM ve 100 kg výrobku (příspěvek se pak poskytne ve výši sazby 

snížené o 15 % na množství SOM obsaženého ve krmné směsi).  

• Krmné směsi musí být baleny do pytlů, případně jiných uzavřených nebo zaplombovaných 
nádob obsahujících nejvýše 50 kg krmiva a obsahujících následující informace (musí být jasně 
čitelné a nesmazatelně vyznačeny na obalu, nebo nádobě, nebo na etiketě připevněné k nim): 
- „Krmné směsi“ obsahující sušené odstředěné mléko – Nařízení (ES) č. 2799/1999; 
- údaj identifikující výrobce krmiva referenčním číslem jeho schválení; 
- obsah SOM; 
- číslo výrobní šarže; 
- datum výroby, pokud není uvedeno v čísle výrobní šarže. 

• Podmínka pro označení obalu se neuplatní u krmné směsi  
- obsahující vojtěškovou moučku, nebo travní moučku v množství 5 kg na každých 100 kg 

SOM; 
- dodaná tankerem, nebo kontejnerem na farmu, případně na chovatelský nebo krmivářský 

koncern, který používá tato složená krmiva za podmínek uvedených v následujících 
2 odrážkách:  

• Krmné směsi může dodávat tankerem nebo v kontejneru na farmu, případně chovatelskému 
nebo krmivářskému koncernu jen výrobce krmiv schválený pro tento účel SZIF, resp. 
intervenční agenturou členského státu, na jehož území má tento výrobce sídlo 
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• Dodávka krmné směsi v kontejneru nebo tankerem se uskutečňuje za administrativního 
dohledu kontrolního orgánu členského státu, aby bylo zajištěno, že byla dodána na farmu, 
případně chovatelský nebo krmivářský koncern, který krmiva používá. 

2.6.3.3 Denaturované sušené odstředěné mléko 

• „Denaturované sušené odstředěné mléko“ znamená výrobek vyrobený podle jedné 
z následujících metod: 

Metoda A: 100 kg SOM plus: 
- nejméně 9 kg vojtěškové moučky nebo travní moučky obsahující nejméně 50 % (m/m) 
částic nepřevyšujících 300 mikronů, a  

- nejméně 2 kg škrobu (i pufovaného); 

Metoda B: 100 kg SOM plus: 
- nejméně 5 kg vojtěškové moučky nebo travní moučky obsahující nejméně 50 % (m/m) 
částic nepřevyšujících 300 mikronů, a  

- nejméně 12 kg rybí moučky, nedeodorizované nebo se silnou vůní, obsahující nejméně 30 % 
(m/m) částic nepřevyšujících 300 mikronů, a 

- nejméně 2 kg škrobu (i pufovaného). 

Velikosti částic, jež jsou podle BS standardu 410-1976, nejblíže maximálním velikostem určeným 
pro částice příslušného výrobku, aniž by byly menší, se považují za jim ekvivalentní. 

• Látky přidané do SOM musí být ve směsi stejnoměrně rozmístěny. SOM nesmí před, ani po 
denaturaci projít žádným procesem, který by aktivoval nebo neutralizoval účinky denaturace, 
zejména  
- při použití deodorantů, měnících chuť a vůni eliminováním komponentů zodpovědných za 

chuťové anebo čichové vjemy, nebo  
- přidáním ingrediencí, které poskytují chuť a vůni, již maskují chuť a vůni rybí moučky. 

2.6.4 Kdo může vstoupit do opatření 

Podání žádosti o příspěvek 
• O příspěvek může na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz) požádat pouze schválený 

výrobce krmiv (viz 2.6.4.1),  
• Žádost se podává SZIF, jestliže výroba složených krmiv nebo denaturace SOM probíhá na 

území ČR (jinak se podává intervenční agentuře toho členského státu, na jejímž území tyto 
operace probíhají) 

• Žádost musí obsahovat: 
- jméno a adresu žadatele; 
- množství OM nebo SOM včetně obsahu bílkovin, na které je žádán příspěvek,  
- jestliže SOM nebo OM bylo zpracováno do krmné směsi, pak se v žádosti uvede příslušné 

množství složených krmiv, včetně příslušného čísla každé výrobní várky. 
• Žádost se podává zpětně za období, kdy bylo SOM nebo OM použito při výrobě krmných 

směsí nebo denaturováno – toto období nesmí být delší než 1 měsíc . 

Poskytnutí příspěvku 
• Příspěvek se žadateli poskytne, jestliže   

- fyzická kontrola SZIF kontrolující bezprostředně předcházející období než to, na které je 
podávána žádost, nezjistila porušení podmínek poskytnutí příspěvku (tj. nesmí být 
porušena kvalita SOM nebo OM, musí být vedeny správné záznamy – viz 2.6.5. – a SOM 
nebo OM musí být zapracováno do krmné směsi nebo SOM musí být denaturováno); 
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- výrobce krmiv uspokojivě prokázal SZIF , že odpovídající množství OM nebo SOM  bylo 
zpracováno do krmné směsi, nebo denaturováno během období, na které se vztahuje 
žádost o příspěvek; 

- jsou krmné směsi dodávány tankerem nebo kontejnerem a v takovém případě výrobce 
krmiv uspokojivě SZIF prokázal, že tato krmiva byla skutečně dodána tankerem, nebo 
kontejnerem na farmu, případně do chovatelského či krmivářského koncernu, který taková 
krmiva používá; 

- výrobce krmiv vede řádně záznamy v průběhu výroby krmiv v rozsahu stanoveném v části 
2.6.5. 

• Jestliže u výrobce krmiv fyzická kontrola SZIF kontrolující bezprostředně předcházející 
období než to, na které je podávána žádost, zjistila porušení podmínek poskytnutí 
příspěvku, příspěvek za období, na které se vztahuje aktuální podaná žádost, se neposkytne 
do té doby, než SZIF fyzicky zkontroluje výrobu v tomto období a nezjistí přitom porušení 
podmínek poskytnutí příspěvku 

• Výrobce krmiv je pak povinen vrátit poskytnutý příspěvek za období od dne, kdy kontrola 
SZIF zjistila porušení podmínek a dnem, kdy nová kontrola SZIF zjistila, že výrobce krmiv 
opětovně plní podmínky. Výrobce krmiv může tuto kontrolu urychlit tím, že si ji na vlastní 
náklady objedná. Na základě této opětovné kontroly může být také sníženo množství OM 
nebo SOM, na které nebude poskytnut příspěvek, prokáže-li se, že určité množství OM nebo 
SOM zpracované mezi příslušnými kontrolami bylo zpracováno v souladu s podmínkami. 

• Jestliže výrobce krmiv uspokojivě prokázal SZIF, že odpovídající množství OM nebo SOM 
bylo zpracováno do krmné směsi, nebo denaturováno během období, na které se vztahuje 
žádost o příspěvek, může SZIF neprodleně poskytnout zálohu (platbu předem) proti složení 
záruky na účet SZIF ve výši 110 % předpokládané platby předem. Zbývající doklady pak 
musí výrobce dodat do 6 měsíců ode dne poskytnutí platby předem. 

2.6.4.1 Schválení výrobce krmiv 

Udělení schválení 

• Podnik vyrábějící směsi, krmné směsi nebo denaturované sušené odstředěné mléko (dále jen 
„výrobce krmiv“) musí být schválen SZIF, jestliže se výrobní zařízení nachází na území 
České republiky. 

• Žádost o schválení podává výrobce krmiv SZIF na jím vydaném formuláři (viz 
www.szif.cz) 

• SZIF udělí schválení tomu výrobci krmiv, který 
- je podnikatelem podle § 2 odst.2 Obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis z obchodního 

rejstříku, případně živnostenský list), 
- má vhodné technické vybavení a administrativní a účetní metody, které umožňují vyhovět 

požadavkům na administraci tohoto příspěvku, 
- se podrobí kontrolám SZIF, případně jinému kontrolnímu orgánu EU. 

• Výrobce krmiv, který má sídlo na území ČR, může písemně požádat SZIF o schválení pro 
dodávky krmných směsí tankerem nebo kontejnerem.   

Odejmutí, případně pozastavení  schválení výrobci krmiv 
• Jestliže SZIF zjistí, že schválený výrobce krmiv neplní podmínky pro schválení, pozastaví 

výrobci schválení na dočasné období jednoho až dvanácti měsíců v závislosti na závažnosti 
porušení podmínek. Schválení nebude pozastaveno, pokud bylo pochybení  
- způsobeno zásahem vyšší moci nebo  
- nebylo způsobeno úmyslně nebo následkem závažného opomenutí a že ve vztahu 

k efektivitě  kontrol prováděných SZIF je malého rozsahu. 
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• Jestliže ani po uplynutí doby, na kterou SZIF pozastavil výrobci krmiv schválení, nejsou 
splněny podmínky pro schválení, SZIF odejme schválení natrvalo. Schválení může být 
znovu uděleno na základě důkladné inspekce po uplynutí nejméně šesti měsíců na žádost 
příslušného výrobce, 

2.6.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Výrobce krmiv je povinen vést záznamy, založené na účetních dokladech (fakturách, 

dodacích listech) a zahrnující alespoň následující informace: 
- množství nakoupených nebo vyrobených mléčných výrobků a datum dodání nebo výroby; 
- datum dodání a množství OM a SOM vyrobeného nebo přijatého nezměněného, nebo ve 

směsi použitého pro výrobu krmných směsí, společně se jménem a adresou dodavatele 
a obsahem mléčné bílkoviny ve výrobku; 

- datum výroby krmných směsí a vyrobená množství, včetně podrobností o jejich složení, 
zvláště pak množství obsaženého kaseinu anebo kaseinátů v původní formě nebo ve směsi; 

- datum prodeje OM, SOM a krmných směsí a prodané množství, společně se jménem 
a adresou příjemce; 

- ztráty, vzorky, vratky a výměny OM, SOM a krmných směsí. 

• Výrobce krmiv, který nepoužívá při výrobě OM nebo SOM v původní formě, je povinen 
zaslat SZIF svůj výrobní program tak, aby mohl SZIF odpovídajícím způsobem načasovat 
kontrolu  

• Výrobci vyrábějící denaturované sušené odstředěné mléko jsou povinni písemně informovat 
SZIF před zahájením výroby o: 

- čísle schválení výrobny; 
- množství SOM, které má být denaturováno; 
- místě, kde se bude denaturace konat; 
- plánovaných datech, kdy se bude denaturace konat. 

SZIF stanoví konečný termín pro oznámení data výroby a může požadovat od výrobce další 
informace. 

2.6.6 Sazba příspěvku  
• Výše příspěvku je stanovena na  

- 4,93 EUR za 100 kg OM s obsahem bílkoviny v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %; 
- 4,35 EUR za 100 kg OM s obsahem bílkoviny v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, ale 

méně než 35,6 %; 
- 61,00 EUR za 100 kg SOM s obsahem bílkoviny v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %; 
- 53,80 EUR za 100 kg SOM s obsahem bílkoviny v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, ale 

méně než 35,6 %. 

• Jestliže použité SOM mělo vlhkost převyšující 5 %, příspěvek se sníží o 1 % za každé další 
0,2 % vlhkosti nad 5%. 

• Sazba příspěvku se může měnit. Aktuální výše příspěvků jsou uvedeny v konsolidované verzi 
na internetových stránkách EU. 
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2.6.7 Kontrola SZIF 
• Kontrola SZIF u výrobce krmiv se neoznamuje dopředu a musí být provedena alespoň 

jedenkrát za 14 dní výroby, při které je používáno podporované OM nebo SOM. Kontrola se 
provádí ve výrobních prostorách podniku výrobce krmiv a jejím předmětem je: 

- kontrola použitých surovin  
- kontrola složení použitého OM a SOM, složení směsí a složení krmných směsí (sleduje se 

zejména obsah tuku, bílkovin a vlhkosti v použitém OM a SOM); 
- kontrola vstupních a výstupních výrobků; 
- vzorkování; 

• Kontrola SZIF se provádí vždy před nebo nejpozději při použití OM nebo SOM při výrobě 
krmných směsí (OM nebo SOM mohou mít při kontrole původní formu nebo mohou být již 
začleněny do směsi) nebo při výrobě denaturovaného sušeného odstředěného mléka 

• Jestliže SOM, které má být použito, pochází přímo z výrobních prostor, v nichž bylo 
vyrobeno, může provést kontrolu SZIF těsně předtím, než SOM opustí tyto výrobní prostory. 
V takovém případě platí následující podmínky:  

- SZIF musí provést všechny nezbytné kroky k zajištění, aby kontrolované množství SOM 
bylo skutečně použito ve výrobě krmných směsí nebo denaturovaného sušeného 
odstředěného mléka  

- pytle, obaly a nádoby, ve kterých je SOM zabaleno, musí obsahovat příslušné informace 
identifikující SOM a výrobní prostory, dále datum výroby, netto váhu a obsah bílkovin, 
vlhkosti a tuku v prášku; 

- inspekční záznamy vypracované SZIF musí doprovázet sušené odstředěné mléko, dokud 
není začleněno do složených krmiv a musí být připojeny k záznamům vedených výrobcem 
krmiv v průběhu výroby krmiv (viz 2.6.5) 

• Fyzická kontrola kvality používaného OM a SOM musí být doprovozena kontrolou záznamů, 
které je výrobce krmiv povinen vést v průběhu výroby (viz kapitola 2.6.5.). Takovou kontrolu 
SZIF provádí alespoň jednou za 12 měsíců. Jestliže ji u příslušného výrobce krmiv provádí 
SZIF alespoň jednou za 3 měsíce, může SZIF snížit četnost fyzických kontrol kvality 
používaného SOM nebo OM z nejméně jednou za 14 dní na nejméně jednou za 28 dní výroby 

• Výrobu denaturovaného sušeného odstředěného mléka kontroluje SZIF ve výrobních 
prostorách nejméně jednou denně během denaturační operace.  
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2.7 Příspěvek na odstředěné mléko zpracované na kasein 
a kaseináty 

2.7.1 Cíl opatření 
• Cíl opatření je prakticky totožný s cílem IN SOM, tj. odčerpat sezónní přebytek na trhu 

s mlékem,  avšak  ve specifické formě kaseinu a kaseinátů, které mají širší uplatnění, než jen 
 v rámci potravinářského průmyslu. 

2.7.2 Právní úprava 
• Příspěvek na odstředěné mléko zpracované na kasein a kaseináty je upraven v čl. 12 nařízení 

Rady č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990  

 

2.7.3 Předmět opatření  
• Předmětem příspěvku může být odstředěné mléko o tučnosti maximálně 0,1%, které bylo 

zpracováno na kyselý kasein, sladký kasein, nebo kaseináty, které splňují níže uvedené 
parametry: 

 
Výrobek Parametr Hodnota 

Dle přílohy I 
Kyselý kasein maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody  12% 
 maximální obsah tuku  1,75% 
 maximální obsah volných kyselin  0,3% 
Sladký kasein maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody 12% 
 maximální obsah tuku  1 % 
 minimální obsah popela  7,5% 
Kaseináty maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody 6% 
 maximální obsah tuku a popela 6 % 
 minimální  obsah mléčných bílkovin 88% 

Dle přílohy II 
Kyselý kasein maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody 10% 
 maximální obsah tuku  1,5% 
 maximální obsah volných kyselin  0,2% 
 maximální počet bakterií v 1g 30 000 
 koliformní bakterie v 0,1g negativní 
 maximální počet termofilních bakterií v 1g 5 000 
Sladký kasein maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody 8% 
 maximální obsah tuku  1 % 
 minimální obsah popela  7,5% 
 maximální počet bakterií v 1g 30 000 
 koliformní bakterie v 0,1g negativní 
 maximální počet termofilních bakterií v 1g 5 000 

Tabulka pokračuje na následující straně 
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Dokončení tabulky 

Výrobek Parametr Hodnota 
Kaseináty maximální obsah bílkovin jiných než kasein 5% 
 maximální obsah vody 6% 
 maximální obsah tuku a popela 6 % 
 minimální obsah mléčných bílkovin 88% 
 maximální počet bakterií v 1g 30 000 
 koliformní bakterie v 0,11g negativní 
 maximální počet termofilních bakterií v 1g 5 000 

Dle přílohy III 
Kaseináty maximální obsah bílkovin jiných než kasein 17% 
 maximální obsah vody 6% 
 maximální obsah tuku  1,5 % 
 maximální obsah laktózy 1% 
 maximální obsah popela 6,5% 
 minimální obsah mléčných bílkovin 85% 
 maximální počet bakterií v 1g 30 000 
 koliformní bakterie v 0,1g negativní 
 maximální počet termofilních bakterií v 1g 5 000 

 
• Kasein může být vyroben buď přímo z odstředěného mléka nebo ze syrového kaseinu 
• Vyrobený kasein a kaseináty musí být baleny v obalu, který obsahuje: 

– popis výrobku; 
– maximální nebo minimální obsah jednotlivých komponentů podle typu výrobku (viz 

tabulka výše); 
– u kaseinátu vlastností dle přílohy č. III text „Kasein/kaseináty o obsahu od 5 % do 17 % 

mléčných bílkovin jiných než kasein, současně sražené a přepočtené na celkový obsah 
mléčné bílkoviny“; 

– text „nařízení (EHS) č. 2921/1990“; 
– výrobní číslo šarže (dodávky), přičemž za výrobní šarži se považuje šarže identických 

výrobků vyrobených během jediného dne s výjimkou podniků, které nevyrobily 
v předcházejícím roce před podáním žádosti více než 1000 tun kaseinu a kaseinátů, 
u nich může být šarže vyrobená během kalendářního týdne. 

2.7.4 Kdo může vstoupit do opatření 
• O příspěvek může žádat pouze výrobce kaseinu a kaseinátů, který: 

– se zaváže vést měsíční záznamy o bilanci mléka a mléčných výrobcích včetně kaseinu 
a kaseinátů; záznamy musí být podpořeny účetními doklady (dodacími listy, fakturami); 
záznamy musí zahrnovat nakoupená, prodaná, užitá (zpracovaná) a skladovaná 
množství jednotlivých výrobků, zejména pak: 
a) vstupy mléka a smetany, 
b) nákupy syrového kaseinu, 
c) nákupy kaseinu a kaseinátů, 
d) množství vyrobeného kaseinu a kaseinátů identifikovaného číslem vyrobní šarže 

a datem výroby, 
e) množství vyrobených ostatních mléčných výrobků, 
f) množství  prodaného kaseinu a kaseinátů, s datem prodeje, jménem a adresou 

kupujícího, 
g) ztráty, vzorky a množství vrácených či nahrazených mléčných výrobků, mléka, 

kaseinu a kaseinátů 
– se zaváže podrobit fyzické kontrole SZIF, případně jiných kontrolních orgánů EU 
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• Žádost se podává na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz), jde-li o kasein a kaseináty 
vyrobené na území ČR (jinak se žádost podává intervenční agentuře toho členského státu, na 
jehož území byl kasein a kaseináty vyrobeny) 

• Žádost obsahuje: 
– jméno výrobce; 
– množství vyrobeného kaseinu a kaseinátů včetně kvalitativních parametrů; 
– čísla výrobních šarží. 

 

2.7.5 Sazba a poskytnutí příspěvku 
• Sazba příspěvku v době tisku tohoto průvodce činila 6,00 EUR/100 kg odstředěného mléka 

použitého pro výrobu kaseinu a kaseinátů. Tato sazba kterou stanovuje EK se však poměrně 
často mění. 

• Pro účely kalkulace výše příspěvku se používají následující přepočty: 
– na 1kg kyselého kaseinu vlastností dle přílohy I  je potřeba 32,17 kg odstředěného 

mléka, 
– na 1kg kyselého kaseinu vlastností dle přílohy II, sladkého kaseinu dle přílohy I 

a kaseinátů dle přílohy I je potřeba 33,97 kg odstředěného mléka, 
– na 1kg sladkého kaseinu dle přílohy II a kaseinátů dle přílohy II je potřeba 35,77 kg 

odstředěného mléka, 
– na 1kg kaseinátů vlastností dle přílohy III je potřeba 28,57 kg odstředěného mléka 

• Výše příspěvku se sníží 
– o 15 %, jestliže bylo požádáno maximálně o 8 % větší množství, než činilo skutečné 

zjištěné  kontrolou, 
– o 50 %, jestliže bylo požádáno o 8 až 20 % větší množství, než činilo skutečné zjištěné 

kontrolou, 
• Příspěvek se neposkytne, jestliže se kontrolou zjistí, že rozdíl mezi požadovaným množstvím 

a skutečností zjištěnou kontrolou převyšuje 20 %; 
• Pokud byl již příspěvek vyplacen, musí jej výrobce vrátit včetně úroku 1 promile za každý den 

ode dne, kdy mu byla neoprávněná částka připsána na účet. 

2.7.6 Kontrola SZIF 
• SZIF provádí nejméně jednu fyzickou kontrolu během 7 dní výroby kaseinu a kaseinátů. 

Kontrola se zaměřuje zejména na podmínky výroby, složení vyrobeného kaseinu a kaseinátů 
a odebírá vzorek z každé výrobní šarže. 

• Kontrola podle odseku 1 musí být doprovozena hlubší kontrolou nejméně jedenkrát během 
6 měsíců, která se zaměřuje na kvalitu a pravdivost vedených měsíčních záznamů. 
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2.8  Školní mléko 

2.8.1 Cíl opatření 
• Cílem opatření je zajištění zdravé výživy dětí, jejich správných stravovacích návyků 

a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků mladé generace na přirozenou úroveň. 

2.8.2 Právní úprava 
• Podpora školního mléka je upravena v čl. 14 nařízení Rady č. 1255/1999 o Společné 

organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky a v nařízení Rady č. 1787/2003, kterým se 
mění nařízení Rady č. 1255/1999 o Společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky. 

• Podrobné podmínky školního mléka upravuje nařízení Komise č. 2707/2000 o stanovení 
podrobných pravidel k nařízení Rady č. 1255/1999 a národní prováděcí předpis, tj. nařízení 
vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka 
a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do 
sítě škol. 

• Nařízení vlády má na rozdíl od ostatních opatření komplexnější charakter. 

2.8.3 Předmět opatření školní mléko  
• V rámci opatření školního mléka jsou poskytovány 2 druhy podpory: 

a) podpora školního mléka na výrobky uvedené v bodech 1 až 9 tabulky – tato podpora je 
financována ze zdrojů ES, 

b) národní podpora školního mléka na všechny výrobky uvedené v tabulce – tato podpora je 
financována ze zdrojů ČR. 

 

Bod Mléčný výrobek 
Objem/hmotnost 

1 ks balení 

Nejvyšší cena v Kč, 
kterou žák zaplatí*) za 1 ks 

balení 
1 Tepelně zpracované plnotučné mléko ochucené 

čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních plnotučného mléka 

 
250 ml 

 
3,50 

2 
Tepelně zpracované plnotučné mléko neochucené 

 
250 ml 

 
3,50 

3 Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené 
čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních polotučného mléka 

 
250 ml 

 
3,50 

4 Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené 250 ml 3,50 
5 Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené 

čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních polotučného mléka 

 
200 ml 

 
3,00 

6 Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené 200 ml 3,00 
7 Jogurt bílý nebo ochucený 125 g 3,00 
8 Jogurt bílý nebo ochucený 145 g 3,50 
9 Jogurt bílý nebo ochucený 150 g 3,50 
10 Jogurtové mléko 220 ml 4,00 
11 Jogurtové mléko 250 ml 4,50 
12 Smetanový krém 80 g 4,00 

Poznámka: *) stanoví Ministerstvo financí v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách. Maximální ceny, které žák zaplatí za podporované mléčné výrobky uveřejní Ministerstvo financí v Cenovém výměru 
Ministerstva financí. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2004. 
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• Nárok na dotované školní mléko mají děti, které plní povinnou školní docházku (např. včetně 
speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol, prvních dvou ročníků 
šestiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia). 

• Každý žák má nárok na 
1. mléčný výrobek dotovaný ze zdrojů ES, a to v maximálním množství vyjádřeném 

ekvivalentem 0,25 l mléka na každý den, kdy probíhá školní výuka; nepřekročení 
ekvivalentního množství mléčného výrobku je zajištěno stanoveným hmotnostním 
objemem dotovaného výrobku v § 2 odst. 3 písm.c) nařízení vlády č. 205/2004 Sb. 

2. mléčný výrobek dotovaný z národních zdrojů, a to tak, že výrobky uvedené v bodech 
1 až 6 (tekuté mléko) lze poskytovat maximálně 4krát týdně a výrobky uvedené 
v bodech 7 až 12 (čerstvé výrobky – jogurty, jogurtové mléko a smetanový krém) lze 
poskytovat maximálně 3krát týdně. Denně ale žák může s národní dotací dostat pouze 
maximální množství 0,25 l mléka případně ekvivalentní objem jiného výrobku. 

• V praxi to tedy znamená, že výrobky uvedené v bodech 1 až 6 – tekuté mléko – může žák 
nárokovat až 4krát týdně, přičemž na jednu krabičku mléka bude poskytnuta jednak dotace ze 
zdrojů EU a jednak ze zdrojů ČR. Pátý den si může žák vybrat jeden z výrobků uvedených 
v bodech 7 až 12 s tím, že na jogurty (bod 7 až 9) bude poskytnuta jak dotace ze zdrojů EU 
a jednak ze zdrojů ČR. Na jogurtové mléko nebo smetanový krém bude poskytnuta jen 
národní dotace. Žák se však může rozhodnout a nárokovat např. jen 3krát mléko a 2 krát jiný 
výrobek nebo 2krát mléko a 3krát jiný výrobek, nebo se rozhodnout pro odběr dotovaných 
výrobků např. pouze dvakrát v týdnu. Žákům plnících povinnou školní docházku je stanoven 
příslušnou legislativou nárok, avšak vlastní odběr podporovaných mléčných výrobků je dán 
osobní možností výběru. 

• Žák nemá nárok na dotované školní mléko během letních prázdninových táborů, byť by je 
organizovala škola nebo školský orgán. 

• Školní mléko, které má být předmětem podpory, musí být 
– baleno tak, aby jednotlivě prodávané balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto limity: 

mléko nebo jogurtové mléko 250 ml, jogurt 150 g, smetanový krém  80g 
– baleno v obalu, na kterém je transparentně vyznačeno, že jde o mléčný výrobek, který 

je určen výhradně pro podporu školního mléka a národní podporu školního mléka 
a tedy ne pro prodej v komerční síti běžným spotřebitelům (tato podmínka nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2004). 

• Žák za odebraný výrobek zaplatí cenu, jejíž maximální výše je stanovena Cenovým výměrem 
Ministerstva financí České republiky. 

 

2.8.4 Podmínky vstupu do opatření školní mléko 
• O podporu školního mléka může požádat pouze žadatel, který byl před provedením první 

dotované dodávky mléčných výrobků schválen SZIF pro provádění dodávek těchto výrobků 
(viz 2.8.4.1). Nelze žádat o podporu na ty výrobky, ke kterým nebyl žadatel schválen! 

• Žádost o podporu školního mléka a národní podporu školního mléka lze podat SZIF na jím 
vydaném formuláři (viz www.szif.cz) vždy do 4 měsíců po skončení každého 
z následujících období 

- od 1. ledna do 31. března kalendářního roku,  
- od 1. dubna do 30. června kalendářního roku, 
- od 1. září do 31. prosince kalendářního roku. 
 

• Jestliže žadatel podá žádost ve lhůtě od 4 do 6 měsíců po uplynutí příslušného období, 
poskytne se mu snížená podpora, a to  

- o 5 %, jestliže překročení lhůty činí méně než jeden měsíc; 
- o 10 % jestliže překročení lhůty činí jeden až dva měsíce. 

• Součástí žádosti o podporu školního mléka musí být  
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– celkový soupis jednotlivých druhů dodaných podporovaných mléčných výrobků za 
příslušné období a jejich množství,  

– cena každého dodaného podporovaného mléčného výrobku, 
– adresy jednotlivých škol, případně školních stravovacích zařízení (jídelen), 
– počet žáků v jednotlivých školách, pro které je žádáno o poskytnutí podpory, případně 

národní podpory v příslušném období. 

• Podpora se poskytne až poté, co žadatel doloží účetním dokladem skutečně dodaná množství, 
nebo na základě kontroly SZIF provedené před provedením platby; kontrolní zpráva musí 
konstatovat, že byly splněny podmínky pro poskytnutí podpory. 

 
• Podpora je podmíněna písemným závazkem školy nebo školského orgánu, že podporované 

mléčné výrobky nebudou používat při přípravě jídel. 
 

2.8.4.1 Schválení žadatele pro provádění dodávek podporovaného školního mléka 

Udělení schválení 
• Žádost o schválení může podat  

a) dodavatel (obvykle výrobce, obchodník), který provádí dodávky mléčných výrobků do 
škol, případně do školních stravovacích zařízení (jídelen) a má s touto školou, případně se 
školním stravovacím zařízením uzavřenou písemnou smlouvu obsahující následující 
závazky školy, případně školního stravovacího zařízení 
- prodávat podporované mléčné výrobky žákům v souladu s podmínkami 

stanovenými v Nařízení komise č. 2707/2000, v souladu s nařízením vlády,  
- podrobit se případné fyzické kontrole ze strany Fondu nebo jiného příslušného 

kontrolního orgánu ohledně plnění podmínek prodeje podporovaných mléčných 
výrobků,  

- nepoužívat podporované mléčné výrobky k přípravě jídel, 
b) organizace, která jménem jedné nebo více škol anebo příslušného školského orgánu 

provádí dodávky školního mléka (např. na základě mandátní smlouvy obstarává 
dodávky školního mléka od různých výrobců nebo velkoskladů pro daný počet smluvních 
škol); 

c) škola; 
d) školský orgán ohledně výrobků distribuovaných žákům v rámci své oblasti,(např. 

školský orgán příslušného kraje pro všechny školy v jeho působnosti), 
• Žádost se podává SZIF na jím vydaném formuláři (viz www.szif.cz), a to v termínu na základě 

rozhodnutí žadatele. Podstatné je, že bez schválení nemůže dodávat dotované výrobky do 
škol. 

• Součástí žádosti o schválení musí být vždy jmenný seznam dodávaných podporovaných 
mléčných výrobků – pro tyto výrobky pak bude žadatel schválen a jen na ně může žádat 
o podporu. Jmenný seznam bude obsahovat u každého výrobku: 
- jeho název, 
- název výrobce, 
-  charakteristiku zahrnující zejména základní použitou surovinu, základní pomocné 

přísady a pomocné látky, základní znaky technologického postupu, senzorické 
vlastnosti, fyzikální a chemické vlastnosti, balení mléčného výrobku včetně 
charakteristiky použitého obalu, (tyto skutečnosti se doloží protokolem vydaným 
schválenou laboratoří, 

- způsob distribuce mléčného výrobku včetně podmínek skladování, 
• Součástí žádosti o schválení musí být dále 

– jde-li o školu úředně ověřená kopie zřizovací listiny, 
– jde-li o školský orgán (zřizovatele školy) jmenný seznam škol, které spadají do jeho 

působnosti a pro které bude provádět dodávky podporovaných mléčných výrobků,  
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– jde-li o organizaci, která jedná jménem jedné nebo více škol anebo příslušného 
školského orgánu, doklad o tom, že je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního 
zákoníku a platná písemná smlouva(y), který ji opravňuje provádět jménem příslušné 
školy nebo školského orgánu dodávky podporovaných mléčných výrobků, 

– jde-li o dodavatele úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně 
živnostenského listu, ne starší 90 dnů, a platná písemná smlouva(y) uzavřená se školou, 
případně se školním stravovacím zařízením. 

• Jestliže schválený žadatel hodlá rozšířit sortiment dodávaných mléčných výrobků, nad rámec 
těch, ke kterým byl schválen, musí podat Fondu žádost o rozšíření sortimentu podporovaných 
mléčných výrobků, v níž uvede údaje týkající se nového podporovaného mléčného výrobku 
(viz výše). Tuto žádost však musí podat nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, chce-li 
rozšířit sortiment od nového školního roku. 

Odejmutí, případně pozastavení  schválení  
• Jestliže schválený žadatel porušil podmínky pro schválení (např. neplní závazky vést řádně 

záznamy) může mu SZIF pozastavit nebo trvale odejmout schválení. Pozastavení schválení je 
možné jen na dobu 1 až 12 měsíců. Odejmuté schválení je možné znovu udělit až po uplynutí 
lhůty 6 měsíců. 

• Schválení nebude pozastaveno, pokud pochybení  
- bylo způsobeno zásahem vyšší moci, nebo  
- nebylo způsobeno úmyslně nebo následkem závažného opomenutí a že ve vztahu 

k efektivitě kontrol prováděných SZIF je malého rozsahu. 

2.8.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření školní mléko 
• Žadatel o dotaci školního mléka je povinen  

– udržovat záznamy o výrobcích výrobků, jménech a adresách vzdělávacích institucí nebo 
v případě potřeby školských orgánech a množstvích, které těmto institucím prodal nebo 
dodal; 

– podrobit se kontrole SZIF, případně jinému kontrolnímu orgánu SZIF, zejména 
podrobnému přezkoumání vedených záznamů. 

– zaplatit zpět jakoukoli podporu, která byla neprávem vyplacena  
 

• Škola pokud není sama žadatelem o podporu, může odebírat podporované mléčné výrobky 
pouze od jednoho schváleného žadatele o podporu (dodavatele). 
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2.8.6 Termín výplaty a sazba podpory školního mléka 
• Příspěvek se vyplácí do 4 měsíců od doručení žádosti o poskytnutí podpory. 
• Sazbu národní podpory pro příslušný školní rok (formálně trvající od 1. 7. do 30. 6. 

následujícího roku) stanovuje SZIF vždy do 1. června, a to v rozpětí uvedeném v tabulce níže. 
• Sazba podpory EU se mění počínaje dnem 1. 7. 2004. 
• Pro vyplacení podpory EU v korunách se použije kurz platný 1. den prvního měsíce období, 

na které se žádá o podporu (nařízení Komise č. 1756/1993). 
• Množství dodaná v litrech se přepočtou na kilogramy koeficientem 1,03. 

  

Bod Mléčný výrobek 

Skupina 
mléčných 
výrobků1) 

 

Objem/ 
/hmotnost 

1 ks 
balení 

Sazba EU 
podpory  

do 30. 6. 2004 

Sazba EU 
podpory  

od 1. 7. 2004 

Sazba 
národní 
podpory 
školního 

mléka 
Kč/ks 

1 

Tepelně zpracované 
plnotučné mléko ochucené 
čokoládou nebo jinak, 
obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních plnotučného 
mléka 

 
I. 

 
250 ml 

23,24 EUR / 
100 kg 

21,69 EUR / 
100 kg 

 
2,00 

2 
Tepelně zpracované 
plnotučné mléko 
neochucené 

 
I. 

 
250 ml 

23,24 EUR / 
100 kg 

21,69 EUR / 
100 kg 

 
1,70 

3 

Tepelně zpracované 
polotučné mléko ochucené 
čokoládou nebo jinak, 
obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních polotučného 
mléka 

 
III. 

 
250 ml 

17,58 EUR / 
100 kg 

16,47 EUR / 
100 kg 

 
1,90 

4 
Tepelně zpracované 
polotučné mléko 
neochucené 

 
III. 

 
250 ml 

17,58 EUR / 
100 kg 

16,47 EUR / 
100 kg 

 
1,60 

5 

Tepelně zpracované 
polotučné mléko ochucené 
čokoládou nebo jinak, 
obsahující nejméně 90 % 
hmotnostních polotučného 
mléka 

 
III. 

 
200 ml 

17,58 EUR / 
100 kg 

16,47 EUR / 
100 kg 

 
1,80 

6 
Tepelně zpracované 
polotučné mléko 
neochucené 

 
III. 

 
200 ml 

17,58 EUR / 
100 kg 

16,47 EUR / 
100 kg 

 
1,50 

7 Jogurt bílý nebo ochucený I. 125 g 
23,24 EUR / 

100 kg 
21,69 EUR / 

100 kg 
0,90 

8 Jogurt bílý nebo ochucený I. 145 g 
23,24 EUR / 

100 kg 
21,69 EUR / 

100 kg 
1,00 

9 Jogurt bílý nebo ochucený I. 150 g 
23,24 EUR / 

100 kg 
21,69 EUR / 

100 kg 
1,10 

10 Jogurtové mléko 2) 220 ml 0 0 2,70 
11 Jogurtové mléko 2) 250 ml 0 0 2,70 
12 Smetanový krém 2) 80 g 0 0 1,60 

Poznámka: 1) zařazení mléčných výrobků do skupin je podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 
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2.9 Příspěvek na umožnění prodeje másla za snížené ceny 
neziskovým organizacím 

2.9.1 Cíl opatření 
• Cílem opatření je zvýšit odbyt másla formou poskytnutí jej za přiměřenou cenu sociálně 

potřebným skupinám obyvatel 

2.9.2 Právní úprava 
• Příspěvek na umožnění prodeje másla neziskovým organizacím je upraven v čl. 13 nařízení 

Rady č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje  Nařízení Komise č. 2191/1981  
• Dílčí podmínky pak upravuje nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech 

provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
– vymezuje zejména subjekty, které mohou nárokovat levnější máslo pro své „klienty“ 

2.9.3 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je máslo dodané následujícím institucím (dále v textu používáno 

„nezisková organizace“) 
a) veřejně prospěšným zařízením poskytující sociální a zdravotní služby občanům 

zejména pak nemocnicím, domovům s pečovatelskou službou, domovům seniorů, 
léčebnám dlouhodobě nemocných se sídlem v České republice, 

b) subjektům plnícím vzdělávací funkci, zejména pak základním školám, základním 
speciálním školám, zvláštním školám, pomocným školám, gymnáziím, středním 
školám, učilištím, nacházející se na území České republiky 

 
• Nárok na zlevněné máslo mají „klienti“ výše uvedených institucí, a to ve výši 2 kg na měsíc 

a hlavu. Za „klienta“ se považují: 
- jde-li o veřejně prospěšná zařízení podle písm. a) osoby, kterým jsou přímo 

poskytovány služby těchto zařízení a za něž toto zařízení odpovídá,  
- jde-li o vzdělávací instituce podle písm. b) pouze žáci a zaměstnanci těchto institucí, 
 

• Máslo dále musí být označeno následujícími texty: 
- „Máslo za sníženou cenu podle nařízení (EHS) č. 2191/81“ 
- „Opětný prodej zakázán“ 
- „České stolní máslo“, nebo dle přílohy č. 5 NK 2771/1999  

• Máslo musí být neziskovou organizací nakoupeno na území ČR od „schváleného dodavatele“ 
(viz 2.9.4.2.) 

 

2.9.4 Kdo může vstoupit do opatření 
• O příspěvek na umožnění prodeje zlevněného másla neziskovým organizacím může požádat 

pouze schválený dodavatel SZIF na jím vydaném formuláři (viz www.szif.cz); 
• Předmětem žádosti o příspěvek může být máslo v množství alespoň 3 tuny 
• Nedílnou součástí žádosti jsou použité poukázky (potvrzení), které schválený dodavatel 

získává od neziskových organizací za prodané máslo. Poukázka (potvrzení) musí  
- obsahovat výrobní číslo vydané SZIF, 
- být potvrzena osobou oprávněnou za nákup másla neziskovou organizací, 
- je doprovozena kopii převzaté faktury nebo kontrasignovaným dodacím listem. 

• Žádost o příspěvek se podává do 12 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce ve kterém je 
poukázka platná. 
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2.9.4.1 Vydání poukázky (potvrzení) na zlevněné máslo 
• Poukázku (potvrzení) na zlevněné máslo vydává SZIF neziskové organizaci na základě její 

písemné žádosti (vzor žádosti viz www.szif.cz) a za splnění následujících podmínek, že  
- se nezisková organizace zaváže, že poskytne máslo pouze těm klientům, za které je sám 

zodpovědný a že vrátí částku příspěvku, pokud se zjistí, že se máslo nakoupené na 
základě poukázky bylo použito jiným než povoleným způsobem; 

- se nezisková organizace zaváže podrobit kontrole ze strany SZIF nebo jiných 
kontrolních orgánů EU ve vztahu k ověření řádného použití nakoupeného zlevněného 
másla orgánu; 

- nezisková organizace v minulosti nepoužila poukázky nedovoleným způsobem  

• Na poukázce (potvrzení) se uvádí zejména: 
- jméno a adresu dotyčné neziskové organizace a v případě potřeby jméno a příjmení 

oprávněného zástupce; 
- maximální počet klientů, za které je dotyčná nezisková organizace zodpovědná; 
- maximální množství másla, k jehož nákupu poukázka (potvrzení) neziskovou organizaci 

opravňuje; 
- měsíc a rok, na který je poukázka platná. 

• Poukázka (potvrzení) platí pouze v měsíci, který je na ní vyznačen. 
• SZIF může vydat poukázky neziskové organizaci na dobu nepřesahující 12 měsíců. 

2.9.4.2 Schválení dodavatele másla 
• Dodavatel může být schválen, jestliže jde o fyzickou nebo právnickou osobu 

- která je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a oprávněně podniká na 
území ČR (předloží Fondu platný výpis z Obchodního rejstříku, případně živnostenský 
list); 

- která je obchodníkem nebo výrobcem másla;  
- se zaváže uchovávat veškeré  záznamy, ve kterých jsou uvedena zejména jména výrobce 

másla, jména a adresy příjemců a množství másla, která jim byla prodána, jakož 
i výrobní čísla odpovídajících poukázek (viz výše); 

- se zaváže podrobit se fyzické kontrole ze strany SZIF nebo jiných kontrolních orgánů 
EU ve vztahu k ověření pravdivosti vedených záznamů a ve vztahu ke kvalitě 
prodávaného másla; 

• O schválení je nezbytné žádat SZIF na jím vydaném formuláři (viz www.szif.cz). 
• Schválení může SZIF dodavateli odejmout, jestliže ten porušuje podmínky pro schválení 

(nevede požadované záznamy, dodává máslo nesplňující kvalitu apod.) 

2.9.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Schválený dodavatel másla je povinen: 

- uchovávat veškeré  záznamy, ve kterých jsou uvedena zejména jména výrobce másla, 
jména a adresy příjemců a množství másla, která jim byla prodána, jakož i výrobní čísla 
odpovídajících poukázek; 

- veškeré záznamy podložit příslušnými účetními doklady; 
• Nezisková organizace, které bylo prodáno máslo s příspěvkem za sníženou cenu  

- je povinna uchovávat účetní a jiné doklady související s takto dodaným máslem a jeho 
následnou distribucí nejméně po dobu 6 let po skončení kalendářního roku, ve kterém jí 
bylo máslo prodáno;  

- je povinna uchovávat veškeré podklady, na jejichž základě jí byly poskytnuty SZIF 
poukázky (potvrzení) na odběr másla za sníženou cenu nejméně po dobu 6 let po 
skončení kalendářního roku, ve kterém jí byly poukázky vydány; 
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2.9.6 Sazba příspěvku 
• Sazba příspěvku činila 100 EUR/100 kg dodaného másla v době tisku tohoto průvodce. Tato 

sazba se však občas mění. 
• Příspěvek se vyplácí do 60 dnů od podání bezvadné žádosti (tj. jsou doloženy i veškeré 

podpůrné doklady – poukázky (potvrzení), faktury nebo dodací listy) 

2.9.7 Kontrola SZIF 
• SZIF provádí fyzickou kontrolu dodavatelů a neziskových organizací nejméně jedenkrát za 

kalendářní rok 
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2.10 Příspěvek na umožnění prodeje másla a smetany za snížené 
ceny výrobcům pekařských a cukrářských výrobků a zmrzliny 

2.10.1 Cíl opatření 
• Cílem opatření je snížit přebytek másla na trhu v EU a nalézt jeho využití v potravinářském 

průmyslu. 

2.10.2 Právní úprava 
• Příspěvek na umožnění prodeje másla a smetany výrobcům pekařských a cukrářských 

výrobků a zmrzliny je upraven v čl. 13 nařízení Rady č. 1255/1999 o společné organizaci trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky 

• Podrobné podmínky upravuje nařízení Komise č. 2571/1997 o prodeji másla za snížené ceny 
a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo (koncentrované máslo) určené 
k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin 

2.10.3 Předmět opatření 

Vymezení výrobků, které mají nárok na příspěvek 
• Předmětem příspěvku může být  

a) máslo vyráběné přímo a výhradně z pasterizované smetany splňující následující 
podmínky  
- je označeno textem „české stolní máslo“, nebo textem dle přílohy č. 5 NK 

2771/1999 
- splňuje jakostní podmínky stanovené v rámci IN másla (viz 2.1.3)  
- pokud bylo máslo vyrobeno v podniku, ve kterém jsou přidávány značkovací 

látky, nebo ve kterém je máslo s přidanými značkovacími látkami nebo bez nich 
zpracováváno na středním stupni zpracování (tzn. nikoli finální výrobek), 
nevyžaduje se balení másla před jeho zpracováním. 

b) zahuštěné máslo vyráběné z másla nebo smetany ve schváleném podniku (viz 2.10.4.1) 
splňující následující požadavky: 
– Obsah mléčného tuku: minimálně 99,8 %, 
– Obsah vlhkosti a součástí nemléčného tuku: maximálně 0,2 %, 
– Volné mastné kyseliny: maximálně 0,35 % (vyjádřeno jako kyselina olejová), 
– Peroxidové číslo: maximálně 0,5 % (v miliekvivalentech aktivního kyslíku na 

kilogram), 
– Chuť: čerstvá,  
– Vůně: absence cizích pachů, 
– Neutralizační činidla, antioxidanty a konzervační činidla: žádná, 
– Nemléčné tuky: žádné (musí být testovány na základě vyráběného množství, 

alespoň jedenkrát na každých 1000 tun a nebo jednou měsíčně na základě 
podrobných pravidel uvedených v nařízení Komise (ES) č. 213/2001 

 
c) smetana  uvedená u kódů CN ex 0401 30 39 a ex 0401 30 99 s obsahem tuku 

minimálně 35 % přímo a výhradně používaná ve finálních výrobcích skupiny „B“. 
B1 - Zmrzlina uvedená u kódů CN 2105 00 91 a 2105 00 99 a přípravky uvedené pod 

bodem B2, vhodné pro spotřebu bez dalšího ošetření, kromě příslušného 
mechanického zpracování a zmrazení a obsahující od 4,5 % do 30 % 
hmotnostních mléčného tuku. 

B2 - Přípravky na výrobu zmrzliny mimo jogurtu a jogurtového prášku spadající 
uváděné u kódů CN 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 
a 2106 90 98, které obsahují od 10% do 33% hmotnostních mléčného tuku a jednu 
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nebo více příchutí s emulzifikátory nebo stabilizátory a vhodné pro spotřebu bez 
jakéhokoli dalšího ošetření, pouze po přidání vody podle potřeby pro příslušné 
mechanické zpracování a zmrazení. 

• Máslo a zahuštěné máslo může být použito pro výrobu následujících výrobků 
  Skupina A: 

A1 - výrobky uvedené u kódů kombinované nomenklatury CN 1905 20, 1905 30, 
1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 a 1905 90 90; 

 
A2 - následující výrobky nabízené pro maloobchodní prodej (obsah mléčného tuku 

3 až 50 %): 
a) cukrovinky uvedené u kódů CN 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 

1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 a 1704 90 99, 
b) cukrovinky uvedené u kódu CN 1806 90 50, 
c) ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao, uvedené u kódů 

CN 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 a 1806 90 90, kromě 
čokolády a čokoládových výrobků; 

 
A3 - náplně do čokoládových výrobků nabízených do maloobchodního prodeje, 

uvedené u kódů CN 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 a 1806 90 31 (obsah 
mléčného tuku 3 až 50 %): 

. 
A4  -  výrobky uvedené u kódů CN 1901 20 00 a 1901 90 99: 

a) v podobě syrového těsta, bez náplně (náplň může být k syrovému těstu 
přidána za předpokladu, že se tím nezmění zařazení výrobku k jinému kódu 
kombinované nomenklatury): 
- se základem tvořeným moukou a nebo škrobem ze 40 a více 

hmotnostních procent všech složek kromě vody, ve směsi s mléčným 
tukem a s dalšími ingrediencemi, jako je cukr (sacharóza), vejce nebo 
vaječný žloutek, sušené mléko, sůl, atd., a s hmotnostním obsahem 
mléčného tuku, který je vyšší než 90 % celkového obsahu tuku, který 
je součástí běžného složení všech ingrediencí; a zároveň 

- s ingrediencemi, z nichž bylo zaděláno a tukem emulgovaným tak, že 
bez ohledu na použitý mechanický postup není možné mléčný tuk 
separovat; a zároveň 

- připravené na pečení nebo jiné ekvivalentní tepelné zpracování pro 
přímou výrobu zboží uvedeného u kódu CN 1905 ve smyslu skupiny  
A1; a zároveň 

- nabízené podle podmínek uvedených pod písmenem c) níže . 
 

b)  v podobě práškového přípravku:  
- s více než 40 % základu tvořeného moukou a nebo škrobem 

smíchaným s mléčným tukem a s dalšími ingrediencemi jako je cukr 
(sacharóza), sušená vejce nebo sušený žloutek, sušené mléko, sůl, 
atd., s hmotnostním obsahem mléčného tuku větším než 90 % 
celkového obsahu tuku z běžného složení všech ingrediencí; 
a zároveň  

- vhodných k hnětení, mletí, jednoduché či několikanásobné fermentaci 
nebo k nakrájení za účelem získání těsta, které po pečení nebo jiném 
rovnocenném tepelném ošetření umožní získat přímo produkty kódu 
KN 1905 uvedené v bodu A1; a 

- balené podle ustanovení písmene c);. 
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c) nabízené následujícím způsobem: 
- v případě syrového těsta v jednotlivých baleních vložených po 

několika kusech do kartonů 
- v případě sušených přípravků v baleních o maximální hmotnosti 

25 kg; 
- v obou případech musí být na všech baleních zřetelně viditelné 

a čitelné následující informace: 
• datum výroby (lze použít kód), 
• hmotnostní obsah mléčného tuku, 
• text „Kategorie A – Článek 4 nařízení (ES) č. 2571/97“, 
• pokud je to možné, pořadové číslo podle Článku 10 (4). 

 
Pokud jsou však produkty podle specifikace v bodech (a) a (b) zpracovávány 
v tomtéž podniku na finální výrobky, jak je to specifikováno u výrobků skupiny 
A1, nebo pokud jsou na základě souhlasu SZIF na takové zpracování přímo do 
maloobchodu, nemusí být k podmínkám uvedeným ve výše uvedených odsecích 
písemene c) přihlíženo. 

 
A5 -  níže uvedené výrobky s hmotnostním obsahem mléč. tuku v sušině alespoň 5 % 

a) upravené nebo konzervované maso, ryby, korýši a měkkýši kapitoly 
16 a potravinové přípravky kódů CN 1902 20 10 až 1902 30 90 
a 1902 40 90 a 1904 90 10, 1904 90 90 a 2005 80 00 

b) omáčky a přípravky na omáčky uvedené u kódů CN 2103 10 00, 
2103 20 00, 2103 90 10 a ex 2103 90 90 a produkty kódu CN 2104 10.  

 
Skupina B: 

B1 - Zmrzlina kódů CN 2105 00 91 a 2105 00 99 a přípravky uvedené v B2 vhodné 
ke spotřebě bez dalšího ošetření kromě mechanického ošetření a zmrazení 
a obsahující nejméně 4,5 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních mléčného tuku. 

B2 - Přípravky, kromě jogurtu a jogurtu v prášku, které jsou určené k výrobě 
zmrzliny kódů CN 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 
a 2106 90 98, o obsahu mléčného tuku nejméně 10 %, avšak nejvýše 33 % 
hmotnostních, s přísadou jedné nebo více aromatických látek a emulgátorů nebo 
stabilizátorů, a které jsou vhodné ke spotřebě bez dalšího ošetření, kromě 
případného přidání vody, případného nezbytného mechanického ošetření 
a zmrazení 

 
• Další zpracování výše uvedených finálních výrobků může být SZIF povoleno pouze pokud 

takto získané výrobky patří k některému z kódů CN uvedených výše a pokud není v jakémkoli 
stádiu jejich zpracování vyráběn žádný výrobek příslušející k jinému kódu kombinované 
nomenklatury. 

Přidání značkovacích látek  
• Máslo nebo zahuštěné máslo musí být před jeho dalším zpracování označeno značkovacími 

látkami (pokud uchazeč v tendru nevybere možnost písemně se zavázat zpracovat máslo 
v podniku kde se zpracuje při výrobě finálních výrobků minimálně 5 tun ekvivalentu másla 
měsíčně, nebo minimálně 45 tun ekvivalentu másla za rok, nebo totéž množství u polotovarů). 
Značkování se provádí následujícím způsobem: 
- pokud má být máslo nebo zahuštěné máslo zpracováno na výrobky spadající do skupiny 

A, mohou se použít látky uvedené v příloze II nařízení Komise č. 2571/1997  
- pokud má být máslo nebo zahuštěné máslo zpracováno na výrobky spadající do skupiny 

B, mohou se použít látky uvedené v příloze III nařízení Komise č. 2571/1997  
- pokud je zpracovávána smetana, musejí k ní být přidány produkty uvedené v Příloze IV 

NK 2571/1997  
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• Značkování musí být provedeno rovnoměrně, přičemž při ověření obsahu značkovací látky 
nesmí být její obsah nižší jak 95 % stanoveného limitu. Výjimkou je pouze případ, kdy 
u vybraných značkovacích látek je nezbytné zachovat jejich znatelnost až do okamžiku jejich 
zpracování na finální výrobky (Jestliže se zjistí, že obsah značkovací látky je o 5 až 30 % pod 
minimálním limitem, dojde buď k propadnutí záruky skládané na účet SZIF při tendru nebo ke 
snížení příspěvku o 1,5 % za každý procentní bod pod předepsaným minimálním množstvím). 

• Jestliže se výroba zahuštěného másla a značkování másla nebo smetany provádí na jiném 
místě než se provádí jejich zapracování do finálních produktů nebo polotovarů musí být tyto 
výrobky baleny následujícím způsobem: 
- zahuštěné máslo v baleních o hmotnosti nejméně 10 kg netto, 
- máslo v baleních o hmotnosti nejméně 10 kg netto, přičemž není vyloučeno jakékoli 

menší balení uvnitř tohoto balení, 
- smetana v baleních o hmotnosti nejméně 25 kg netto, 
- zahuštěné máslo a smetana mohou být převáženy v tancích a cisternách, jestliže však má 

být zahuštěné máslo před jeho dalším zpracováním zabaleno do výše uvedených balení, 
může to být provedeno jen ve schváleném podniku (viz 2.10.4.1) 

- na jednotlivých baleních musí být viditelnými a čitelnými znaky vyznačen účel použití 
(skupina A x skupina B) a odkaz na číslo tendru (lze použít kódu) tak, aby mohl SZIF 
ověřit plnění termínu pro zpracování a dále:  
a) v případě zahuštěného másla text „zahuštěné máslo určené k přimíchání do 

jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97“ 
jeden a pokud byly k zahuštěnému máslu přidány značkovací látky, musí se uvést, 
které látky to byly; 

b) v případě másla, ke kterému byly přidány značkovací látky text „máslo určené 
k přimíchání výhradně do jednoho z konečných  produktů uvedených v článku 4 
nařízení (ES) č. 2571/97“  

c) v případě smetany, ke které byly přidány značkovací látky text „smetana 
s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho 
z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 2571/97“  

Zpracování másla do polotovarů před jejich zpracováním do finálních výrobků 
• Jestliže má být máslo nebo zahuštěného máslo (bez ohledu na to, zda byly k němu přidány 

stopovací látky nebo nikoliv) zpracováno do polotovarů lišících se od finálních výrobků 
v podniku, ve kterém nedochází k finálnímu zpracování, je nutné splnit následující podmínky : 
- za polotovar se považuje výrobek, který nespadá pod CN kód 0401 až 0406 s výjimkou 

výrobků spadajících pod CN kód 0405 10 30 s obsahem mléčného tuku minimálně 82 % 
vyrobených výhradně ze zahuštěného másla ve schváleném podniku za podmínky, že jsou 
k nim přidávány stopovací látky (viz výše)  

- podnik, ve kterém dochází ke zpracování polotovarů musí být schválen (viz 2.10.4.1)  
- jestliže výrobce polotovarů dodává polotovary k finálnímu zpracování přes schválený 

maloobchod musí do kupní smlouvy zapracovat závazek, že maloobchod povede 
účetnictví, vykazující u každé dodávky jméno(a) a adresu(y) podniku nebo podniků 
vyrábějících finální výrobky a odpovídající prodaná množství, a v případě jeho nebo jejich 
absence první adresáty prodaných polotovarů a závazek zajistit zpracování polotovarů do 
finálních výrobků ve stanovené lhůtě (do 4 měsíců po skončení měsíce, ve kterém 
proběhla uzávěrka tendru) 

- aniž by se omezovala jakákoli menší balení uvnitř přepravního balení, musí být 
polotovary uloženy do uzavřených balení s minimální hmotností 10 kg netto, nebo musí 
být přepravovány v cisternách nebo kontejnerech. Výrobky s nízkou hustotou, jako jsou 
například kypřené produkty, mohou být za stejných podmínek nabízeny v uzavřených 
baleních s minimální hmotností 5 kg netto. Balení polotovaru musí být označeno obdobně 
jako původní výrobek (viz odsek výše) 
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2.10.4 Kdo může vstoupit do opatření 

Způsob vyhlášení nabídkového řízení o příspěvek 
• O příspěvek na umožnění prodeje másla a smetany  za snížené ceny výrobcům pekařských 

a cukrářských výrobků a zmrzliny lze žádat prostřednictvím veřejného nabídkového 
řízení, kdy nejprve Evropská Komise v Úředním věstníku Evropských společenství vyhlásí 
tzv. stálou výzvu k tendru alespoň osm dní před uzávěrkou pro podávání nabídek do prvního 
kola nabídkového řízení (tendru).  

• Během období platnosti stálé výzvy k tendru budou intervenční agentury (SZIF) vydávat 
výzvy k jednotlivým tendrům. Výzva obsahuje konečný termín a adresu pro podávání 
nabídek, 

Náležitosti nabídky do tendru 
• Nabídku do tendru může podat podnikatel podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, který 

oprávněně podniká na území ČR s tím, že pokud bude při zpracování produktů do finálních 
výrobků provádět činnosti uvedené v prvním odseku kapitoly 2.10.4.1, musí být schválen 

• Termín  pro podávání nabídek v rámci příslušného kola nabídkového řízení je stanoven na 
12:00 hodin (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý 
v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud bude úterý státem uznávaným svátkem, posune se 
tento termín do 12:00 hodin (bruselského času ) předešlého pracovního dne 

• Nabídky do tendrů se podávají intervenční agentuře toho členského státu, na jehož území  
- se provádí označení másla nebo smetany značkovací látkou, jestliže uchazeč zvolí 

variantu značení pomocí značkovací látky,  
- se provádí první z následujících postupů (případ, kdy uchazeč nezvolí metodu označení 

másla pomocí značkovací látky, ale podepíše písemný závazek):  
1. výroba zahuštěného másla, nebo 
2. zpracování másla do polotovarů, nebo 
3. zpracování másla nebo smetany do finálních výrobků. 

• Nabídka do tendru se podává příslušné intervenční agentuře (v ČR SZIF) v písemné formě, 
buď doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení příjmu, nebo jakoukoli jinou 
písemnou formou 

• Uchazeči v nabídce do tendru na příspěvek uvedou: 
• jméno a adresu uchazeče; 
• množství smetany, másla, nebo koncentrovaného másla, na které je požadován 

příspěvek a v případě másla také obsah tuku; uchazeč může jednu nabídku do tendru 
vztáhnout pouze na jeden produkt a v případě másla musí být jednotný obsah tuku 
(82 % nebo více, nebo méně než 82 %); minimální množství, na které je možné 
poskytnout příspěvek činí 5 t másla, 12 t smetany nebo 4 t zahušteného másla 

• uvažované použití másla a zahuštěného másla ke zpracování na výrobky skupiny A 
nebo skupiny B; u smetany ke zpracování na výrobky skupiny B – jedna nabídka 
k tendru může mít pouze jeden způsob využití (skupina A x skupina B) 

• vybraný postup zapracování másla, zahuštěného másla nebo smetany (v jedné nabídce 
do tendru může být uveden jen jeden z následujících způsobů): 
a)       buď přidáváním značkovacích látek uvedených v 2.10.3, nebo  
b) poskytnutím písemného závazku ohledně správného využití másla v podniku, kde 

se zpracuje při výrobě  finálních výrobků minimálně 5 tun ekvivalentu másla 
měsíčně, nebo minimálně 45 tun ekvivalentu másla za rok, nebo totéž množství 
u polotovarů, 

- rozhodnutí ohledně použití značkovací látky podle předchozího odseku učiní uchazeč 
i s ohledem na podmínky značení polotovarů CN kódu 0405 10 30; 

- závazek uchazeče použít máslo, zahuštěné máslo nebo smetanu jen a pouze za účelem 
výroby finálních produktů skupiny A nebo B  
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- navrhovanou částku podpory v EUR na 100 kg smetany, másla, nebo zahuštěného 
másla, bez ohledu na jakékoli značkovací látky. 

• Nabídka do tendru se považuje za platnou, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky 
a zároveň uchazeč před konečným termínem pro podání nabídek do příslušného kola 
nabídkového řízení prokazatelně složil finanční „tendrovou“ záruku (záruku) ve výši 
350 EUR/t. Finanční záruka se skládá v tom členském státě, ve kterém se podává nabídka do 
tendru. Jestliže se zpracování finálního výrobku, výroba zahuštěného másla, přidávání 
stopovacích látek do másla, nebo výroba polotovarů uskuteční v jiném členském státě než je 
členský stát, ve kterém se tendr koná, může být finanční záruka složena u intervenční agentury 
orgánu jmenovaného tímto členským státem, a ten vydá příslušnému uchazeči potvrzení 
o složení záruky 

• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 
(viz první odsek), poté se stává závaznou 

• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 
osobu. 

2.10.4.1 Schválení výrobce  

Činnosti, ke kterým je potřeba schválení a příslušnost intervenční agentury 
• Schválení výrobce je vyžadováno u následujících činností: 

- výroba zahuštěného másla, 
- zpracování másla na zahuštěného máslo, 
- přidávání stopovacích látek do másla, zahuštěného másla a smetany, 
- přebalení zahuštěného másla z cisteren nebo tanků do menších obalů, 
- zpracování zahuštěného másla do polotovarů, 
- zpracování másla, zahuštěného másla a smetany bez přidání stopovacích látek. 

• SZIF uděluje schválení pouze, jestliže na území ČR dochází 
- k výrobě zahuštěného másla, 
- k  přidávání stopvacích látek do másla nebo smetany, 
- ke zpracování do polotovarů, 
- ke zpracování finálních výrobků v případě nepoužití značkovacích látek  

• Jestliže činnosti uvedené v předchozím odseku jsou prováděny v jiném členském státě než na 
území ČR je nezbytné žádat o schválení příslušnou intervenční agenturu toho, kterého státu 

Udělení schválení 
• Výrobce může být SZIF schválen jestliže 

- je podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis 
z obchodního rejstříku, případně živnostenský list), 

- má vhodné technické zařízení na zpracování alespoň 5 tun másla měsíčně, nebo 
ekvivalentu tohoto množství u zahuštěného másla nebo smetany, nebo případně 
u polotovarů; 

- má  budovy a výrobní prostory vybudované tak, že je možné v případě výskytu izolovat 
a identifikovat zásoby nemáselných tuků; 

- se zaváže vést záznamy vykazující množství, složení a původ používaných tuků 
a množství, složení a obsah máselného tuku v získaných výrobcích a s výjimkou 
podniků prodávajících finální výrobky na úrovni maloobchodu, také datum expedice 
výrobků a jména a adresy jejich příjemců, s příslušnými dodacími listy a fakturami; 

- se zaváže předložit na každý tendr svůj výrobní program, 
- se zaváže podávat SZIF  údaje dle formulářů uvedených v přílohách IX až XIII NK 

2571/1997  
- pokud výrobce vyrábí více výrobků, na které má být poskytnut příspěvek musí se dále 

zavázat, že bude udržovat samostatně záznamy podle třetího odseku a že bude 
zpracovávat tyto výrobky postupně v jednom sledu. Na žádost výrobce může SZIF 
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upustit od tohoto závazku v případě, že výrobce  má provozní budovy zajišťující řádné 
oddělení a identifikaci jakýchkoli zásob másla, které by přicházelo v úvahu. 

• Žádost o schválení se podává na formuláři vydaném SZIF (viz www.szif.cz). Žádá-li 
o schválení výrobce polotovarů musí v žádosti uvést zejména složení vyráběných výrobků 
a obsah jejich máselného tuku s uvedením, že zapracování do těchto polotovarů je prováděno 
pro výrobu finálních výrobků, a dále pak seznam výrobců, kteří provádí finální zpracování 
polotovarů nebo prvních adresátů, kterým má být polotovar dodán 

Odejmutí, případně pozastavení  schválení  
• SZIF může výrobci schválení pozastavit nebo zcela úplně odejmout, pokud výrobce neplní 

podmínky pro schválení. Na žádost výrobce může být pozastavené schválení obnoveno 
nejdříve po uplynutí 6 měsíců, s následnou důkladnou kontrolou 

2.10.5 Sazba příspěvku  
• Sazba příspěvku je výsledkem vyhodnocení příslušného kola nabídkového řízení. Evropská 

komise stanoví maximální výši příspěvku na smetanu, máslo a zahuštěného máslo. Maximální 
výše příspěvku může kolísat závislosti na: 
- uvažovaném využití (skupina A nebo skupina B),  
- obsahu tuku v másle, 
- postupu zpracování (s použitím značkovacích látek nebo bez nich). 

• Současně s maximální částkou příspěvku stanoví Evropská komise tzv. „zpracovatelskou“ 
záruku. Skládá se vždy, když uchazeč použije pro zpracování produktů metodu použití 
značkovacích látek. Zpracovatelská záruka se uvolňuje po prokázání zpracování produktů do 
finálních výrobků.  

2.10.6 Vyhodnocení tendru a podmínky poskytnutí příspěvku 

Vyhodnocení tendru 
• Všechny nabídky do tendru na příspěvek nižší než maximální úroveň budou SZIF 

akceptovány (a naopak). Tendr může být zrušen  pro neakceptovatelnost nabídek. 
• Každý účastník tendru bude SZIF seznámen s výsledky své účasti. Neúspěšným uchazečům 

bude neprodleně po vyhodnocení uvolněna složená finanční tendrová záruka 
• Úspěšným uchazečům SZIF sdělí: 

- částku příspěvku podle příslušného množství másla, zahuštěného másla nebo smetany 
a pořadové číslo tendru; 

- v případě potřeby částku zpracovatelské záruky; 
- konečný termín pro zpracování do finálních výrobků; 
- vybraný způsob zpracování (s použitím značkovacích látek nebo bez nich) 

a uvažovaného využití (skupina A nebo skupina B)  
• Úspěšní uchazeči, kteří jsou výrobci finálních výrobků, musí 

- složit zpracovatelskou záruku, jestliže budou používat metodu použití značkovacích 
látek, 

- zpracovat máslo, zahuštěné máslo a smetanu do finálních výrobků do 4 měsíců 
následujících po skončení měsíce, ve kterém proběhla uzávěrka tendru (pozdější 
termín zpracování má za následek snížení příspěvku nebo částečné propadnutí 
záruky). 

- vést záznamy vykazující množství, složení a původ používaných tuků a množství, 
složení a obsah máselného tuku v získaných výrobcích a s výjimkou podniků 
prodávajících finální výrobky na úrovni maloobchodu, také datum expedice výrobků 
a jména a adresy jejich příjemců, s příslušnými dodacími listy a fakturami,  

- dodržovat svoje výrobní programy předložené v rámci tendru,  
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• Úspěšný uchazeč tendru, který není výrobcem finálních výrobků, musí plnit následující 
podmínky: 
- složit zpracovatelskou záruku, jestliže budou používat metodu použití značkovacích 

látek, 
- provést nebo zajistit svým jménem a na vlastní náklady provedení postupů vztahujících 

se k výrobě zahuštěného másla, případně polotovarů a přidávání značkovacích 
látek; 

- zajistit zpracování másla, zahuštěného másla a smetany do finálních výrobků do 
4 měsíců následujících po skončení měsíce, ve kterém proběhla uzávěrka tendru 
(pozdější termín zpracování má za následek snížení příspěvku nebo částečné propadnutí 
záruky). 

- vést účty se jmény a adresami kupujících u každé dodávky, s uvedením odpovídajících 
množství a se specifikací jejich uvažovaného využití (skupina A x skupina B) a buď 
konečný termín pro zpracování másla nebo smetany do finálního výrobku nebo číslo 
tendru, které může být uvedeno kódem. Pokud úspěšný uchazeč zpracovává různé 
výrobky s podporou nebo se sníženou cenou na základě různých programů EU, musí 
vést oddělené účetnictví se zohledněním každého takového programu; 

- zařadit do každé prodejní smlouvy: 
a) povinnost plnit u výroby polotovarů podmínky stanovené výše (viz 2.10.3); 
b) povinnost vyhovět v případě potřeby závazku podle Článku 3 (b); 
c) povinnost zapracovat máslo, zahuštěné máslo nebo smetanu do finálních výrobků 

předpokládaného využití (skupina A x skupina B), a to v termínu do 4 měsíců po 
skončení měsíce, ve kterém proběhla uzávěrka tendru; 

d) pokud možno povinnost vedení účetnictví dle požadavků uvedených v druhém 
odseku; 

e) pokud jsou produkty obsahující značkovací látky zpracovány do finálních 
výrobků, povinnost vést záznamy vykazující množství, složení a původ 
používaných tuků a množství, složení a obsah máselného tuku v získaných 
výrobcích, datum expedice výrobků a jména a adresy jejich příjemců, 
s příslušnými dodacími listy a fakturami,; 

f) povinnost smluvní strany předávat kompetentnímu orgánu příslušné údaje 
uvedené v Přílohách IX až XII NK 2571/1999  

g) dát v případě potřeby závazek na zajištění výrobního programu. 
• V případech, kdy je maximální výše příspěvku stejná pro skupinu A i pro skupinu B, může 

SZIF schválit na základě žádosti uchazeče, změnu uvažovaného využití mezi uvedenými 
skupinami pro celé uvažované množství, na které má být poskytnut příspěvek 

Poskytnutí příspěvku 
• Příspěvek bude úspěšným uchazečům vyplacen, předloží-li do 1 roku od uplynutí lhůty pro 

zpracování produktů do finálních výrobků osvědčení:   
a) v případě másla: 

- že splňuje základní kvalitativní parametry pro máslo (viz. 2.10.3. písm. a)  
- že bylo zpracováno do finálních výrobků v termínu do 4 měsíců po skončení měsíce, 

ve kterém skočila výzva pro podání nabídek do tendru nebo v případě použití metody 
zpracování produktů pomocí značkovacích látek byla složena zpracovatelská záruka,  

b) pokud jde o zahuštěné máslo: 
- splňuje základní kvalitativní parametry pro zahuštěné máslo (viz. 2.10.3. písm. b) 
- že bylo zpracováno do finálních výrobků v termínu do 4 měsíců po skončení měsíce, 

ve kterém skočila výzva pro podání nabídek do tendru nebo v případě použití metody 
zpracování produktů pomocí značkovacích látek byla složena zpracovatelská záruka; 

c) pokud jde o smetanu: 
- splňuje základní kvalitativní parametry pro smetanu (viz. 2.10.3. písm. c) 
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- že byla zpracována do finálních výrobků v termínu do 4 měsíců po skončení měsíce, 
ve kterém skočila výzva pro podání nabídek do tendru nebo v případě použití metody 
zpracování produktů pomocí značkovacích látek byla složena zpracovatelská záruka 

• Příspěvek bude vyplacen do 60 dnů od předložení osvědčení dle předchozího odseku. 
Žádost o proplacení příspěvku je možné podat nejvýše jedenkrát měsíčně 

Snížení příspěvku nebo propadnutí zpracovatelské záruky 
• Příspěvek se poskytne v plné výši také v případě, pokud úspěšný uchazeč nezajistí 

zpracování produktů do finálních výrobků do 4 měsíců po skončení měsíce, ve kterém 
proběhl konečný termín pro podávání nabídek do tendru, avšak zpracuje produkty v dalších 
60 dnech po uplynutí této lhůty. V takovém případě mu však propadne zpracovatelská 
záruka ve výši 6 EUR/tunu a den prodlení.. 

• Jestliže uchazeč nesložil zpracovatelskou záruku, protože použil metodu zpracování 
produktů bez použití značkovacích látek, a nezajistil zpracování produktů do finálních 
výrobků do 4 měsíců po skončení měsíce, ve kterém skončila výzva pro podání nabídek 
k tendru, a zároveň zajistil zpracování do dalších 60 dnů po uplynutí této lhůty, bude 
příspěvek snížen o 6 EUR na tunu a den. Pokud nezajistí zpracování produktů do finálních 
výrobků ani v této náhradní lhůtě 60 dnů, zbývající výše příspěvku se 60tý den jednorázově 
sníží o dalších 15 % a pak o 2 % za každý další den prodlení.  

• Jestliže se zjistí, že obsah značkovací látky je o 5 až 30 % pod minimálním limitem, dojde 
buď k propadnutí záruky skládané na účet SZIF při tendru nebo ke snížení příspěvku 
o 1,5 % za každý procentní bod pod předepsaným minimálním množstvím 
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2.11   Příspěvek na prodej zahuštěného (koncentrovaného)  másla  
  určeného k přímé spotřebě   

2.11.1 Cíl opatření  
• Opatření  má za cíl snížit přebytek mléčného tuku na trhu EU   

2.11.2 Právní úprava 
• Podmínky poskytování příspěvku na prodej koncentrovaného másla určeného k přímé 

spotřebě je upraven v čl. 13 odst. 4 nařízení Rady č.1255/1999 o společné organizaci trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky 

• Podrobné podmínky upravuje nařízení Komise č.429/1990 o poskytování podpory 
prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve 
Společenství 

2.11.3 Předmět opatření 

Základní parametry zahuštěného(koncentrovaného) másla  
• Příspěvek lze poskytnout na zahuštěné máslo splňující parametry uvedené níže určené k přímé 

spotřebě na území EU a vyrobené schváleným výrobcem zahuštěného másla (viz 2.11.4.1) 
buď ze smetany nebo másla vyrobeného na území EU za předpokladu, že použité máslo, 
případně smetana  
- nebylo předmětem intervenčního nákupu, 
- nebylo předmětem podpory soukromého skladování  

• Zahuštěné máslo, které má být předmětem příspěvku, musí splňovat následující kvalitativní 
parametry: 
- obsah mléčného tuku nejméně 96 %, 
- netukové složky mléka nejvýše 2 %, 
- musí obsahovat homogenně rozložené stopovací látky podle jedné z metod (metoda I 

vs. metoda II – viz níže), 
- obsah volných mastných kyselin nejvýše 0,35 % (vyjádřeno jako kyselina olejová)  
- peroxidové číslo nejvýše 0,5 (v miliekvivalentech aktivního kyslíku na kilogram) 
- Chuť: čerstvá. 
- Aroma: absence cizích pachů 
- Bez přítomnosti neutralizačních činidel, antioxidantů a ochranných látek 
- Pro vyloučení všech ostatních aditiv je možné do zahuštěného másla přidat následující: 

a)    netukové složky mléka v množství nejvýše 2 % (viz druhý odsek), a/nebo 
b) chlorid sodný v množství maximálně 0,75 %, anebo 
c)    lecitin (E 322) v množství maximálně 0,5 %. 

• Přímou spotřebou se rozumí nákup od spotřebitelů za účelem finálního využití, včetně využití 
v hotelech, restauracích, nemocnicích, domácnostech, školních jídelnách, věznicích 
a v dalších podobných zařízeních na přípravu potravin pro přímou spotřebu 

• Minimálním množství zahuštěného másla, na které lze poskytnout příspěvek, činí 4 tuny. 

Balení zahuštěného másla 
• Zahuštěné máslo, musí být zabaleno do uzavřených balení o maximální čisté hmotnosti 3 kg, 

na nichž bude jasným a zřetelným tiskem, jednoduchým druhem písma uveden následující text 
- „Máselný olej – nařízení (EHS) č. 429/90“ nebo „zahuštěné máslo na vaření a pečení – 

nařízení (EHS) č. 429/90“, jde-li zahuštěné máslo do něhož byly přidány stopovací látky 
podle metody I, 

- „Ghee z másla – nařízení (EHS) č. 429/90“, jde-li o zahuštěné máslo do něhož byly 
přidány značkovací látky podle metody II, 
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• Celé množství zahuštěného másla je možné balit pro obchod v jiném podniku než v tom, ve 
kterém bylo zpracováno, avšak jen za podmínky, že se balení provádí v podniku k tomuto 
účelu schváleném členským státem, na jehož území se balící podnik nachází. 

Přísady a značkovací látky  
• Do zahuštěného másla je možné bezprostředně před balením přidávat dusík pro napěnění; 

nárůst objemu tímto způsobem nesmí překročit 10 % původního objemu zahuštěného másla 
před přidáním dusíku. Jestliže však jde o zahuštěné máslo s minimálním obsahem máselného 
tuku 99,8% před přidáváním značkovacích látek a přísad, nesmí vzrůst objem na základě 
přidání dusíku o více než 20 % původního objemu zahuštěného másla. 

• Značkovací látka lze přidat podle jedné z následujících metod: 
 
 Metoda I: 

- buď 15 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-stigmastene-3-beta-ol), o čistotě alespoň 
95 %, počítáno na produkt připravený pro přidání, nebo 

- 17 g stigmasterolu o čistotě alespoň 85 % počítáno na produkt připravený pro přidání, 
obsahující maximálně 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = D 5,22-ergostene-3-beta-ol) 
a maximálně 6 % sitosterolu (C29H50O = D 5-stigmastene-3-beta-ol), nebo  

- 1,1 kg triglyceridů kyseliny enanthové (a-heptanové), o čistotě alespoň 95%, počítáno 
jako triglyceridy v produktu připraveném k přidání s maximálním číslem kyselosti 0,3, 
číslem saponifikace mezi 385 a 395 a s minimálním obsahem 95% kyseliny enanthové 
v esterifikované kyselé části. 

 
 Metoda II: 

- buď 10g etylesteru kyseliny máselné a 15 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-
stigmastene-3-beta-ol), o čistotě alespoň 95%, počítáno na produkt připravený pro 
přidání, nebo 

- 10g etylesteru kyseliny máselné a 17 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-stigmastene-
3-beta-ol), o čistotě alespoň 85%, počítáno na produkt připravený pro přidání, 
obsahující maximálně 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = D  5,22-ergostene-3-beta-ol) 
a maximálně 6 % sitosterolu (C29H50O = D 5-stigmastene-3-beta-ol), nebo 

- 10 g etylesteru kyseliny máselné a nebo 1,1 kg triglyceridů kyseliny enanthové 
(a-heptanové), o čistotě alespoň 95 %, počítáno jako triglyceridy v produktu 
připraveném k přidání s maximálním číslem kyselosti 0,3, číslem saponifikace mezi 
385 a 395 a s minimálním obsahem 95 % kyseliny enanthové v esterifikované kyselé 
části. 

 

2.11.4 Kdo může vstoupit do opatření 

Způsob vyhlášení nabídkového řízení o příspěvek 
• Příspěvek na zahuštěné máslo určené pro přímou spotřebu lze žádat prostřednictvím veřejného 

nabídkového řízení, kdy nejprve Evropská Komise v Úředním věstníku Evropských 
společenství vyhlásí tzv. stálou výzvu k tendru (alespoň osm dní před uzávěrkou pro 
podávání nabídek – tendrů – do prvního dílčího nabídkového řízení)   

• Během období platnosti stálé výzvy k tendru budou intervenční agentury (SZIF) vydávat 
výzvy k jednotlivým tendrům. Výzva obsahuje konečný termín a adresu pro podávání 
nabídek, 
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Náležitosti nabídky do tendru 
• Termín pro podávání nabídek do jednotlivých kol nabídkového řízení (tendrů) je stanoven na 

12:00 hodin (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý 
v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud bude úterý státem uznávaným svátkem, posune se 
tento termín do 12:00 hodin (bruselského času ) předešlého pracovního dne 

• Nabídku do tendru může podat pouze schválený výrobce zahuštěného másla (viz 2.12.4.1), 
a to před zahájením výroby zahuštěného másla. Jestliže tento schválený výrobce předpokládá, 
že balení bude provádět jiný podnik, musí mít zajištěno, že i tento podnik bude schválen 
příslušným členským státem.  

• Nabídku do tendru lze podat SZIF v písemné formě, buď doporučeným dopisem nebo osobně 
předány SZIF proti potvrzení příjmu, nebo jakoukoli jinou písemnou formou.  

• Nabídka do tendru se podává SZIF, jestliže zahuštěné máslo má být zpracováno na území ČR 
(jinak se tendr podává intervenční agentuře toho členského státu, na jehož území má být 
zahuštěné máslo zpracováno) 

• Nabídka do tendru musí obsahovat: 
- jméno a adresu uchazeče; 
- množství zahuštěného másla, na které se příspěvek požaduje; 
- částku požadovaného příspěvku, vyjádřenou v EUR na 100 kg zahuštěného másla; 
- název a adresu podniku, kde se má celé množství másla vyrobit, kde se mají přidávat 

značkovací látky a provést balení a popřípadě podniku, kde má být celé množství 
zahuštěného másla zabaleno pro prodej, bude-li se jednat o jiný podnik, než který má 
vyrobit zahuštěné máslo; 

- písemný závazek vyrobit množství zahuštěného másla, na které je žádáno o příspěvek; 
- písemný závazek používat při výrobě zahuštěného másla pouze máslo, jež nebylo 

předmětem intervenčního nákupu nebo na něj nebyl poskytnut příspěvek soukromého 
skladování; 

• Uchazeč musí složit na účet SZIF finanční „tendrovou“ záruku ve výši 181 EUR/t 
zahuštěného másla, a to nejpozději do uzávěrky příslušného kola nabídkového řízení. Jinak se 
jeho nabídka do tendru považuje za neplatnou. Tato výše byla platná v době tisku tohoto 
průvodce. 

• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 
(viz první odsek), poté se stává závaznou 

• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 
osobu. 

2.11.4.1 Schválení výrobce zahuštěného (koncentrovaného) másla 

Udělení schválení 
• O schválení se žádá SZIF na jím vydaném formuláři (viz www.szif.cz ), jestliže k výrobě 

a balení zahuštěného másla dochází na území ČR (jinak se žádá vždy intervenční agentura 
toho členského státu, na jehož území je výroba a balení prováděno)  

• Výrobce zahuštěného másla může být SZIF schválen, jestliže 
- je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis z obchodního 

rejstříku, případně živnostenský list), 
- má vhodná technická zařízení na zpracování průměrného množství minimálně 2 tun 

zahuštěného másla za měsíc; 
- má prostory pro samostatné skladování a identifikaci jakýchkoli nemáselných tuků; 
- se zaváže vést stálé záznamy o původu použitého másla, o datu jeho výroby, o množství 

a složení získaného zahuštěného másla, o datu expedice tohoto produktu a se jmény 
a adresami držitelů, doloženými odkazem na dodací listy a faktury;  

- se zaváže odesílat SZIF svůj výrobní program každé dodávky zahuštěného másla, 
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• Výrobce zahuštěného másla, který zpracovává také výrobky mající nárok na jiné příspěvky 
a cenová snížení, se musí zavázat, že  
- povede záznamy uvedené v předchozím odseku samostatně pro každý výrobek, 
- zpracuje jednotlivé výrobky postupně za sebou. Na žádost výrobce může SZIF povolit 

výjimku z této povinnosti, má-li tento výrobce prostory zajišťující oddělené skladování 
zásob produktů a jejich identifikaci 

Odejmutí, případně pozastavení  schválení  
• SZIF může výrobci schválení pozastavit nebo zcela úplně odejmout, pokud výrobce neplní 

podmínky pro schválení. Na žádost výrobce může být pozastavené schválení obnoveno 
nejdříve po uplynutí 6 měsíců, s následnou důkladnou kontrolou 

2.11.5 Sazba příspěvku a jeho poskytnutí 

Vyhodnocení tendru 
• Sazba příspěvku je výsledkem vyhodnocení tendrů v rámci příslušného kola nabídkového 

řízení. Evropská komise stanoví maximální výši příspěvku zahuštěného másla s minimálním 
obsahem tuku 96 %. 

• Všechny nabídky do tendru poptávající příspěvek nižší než maximální úroveň budou SZIF 
akceptovány (a naopak). Tendr může být zrušen pro neakceptovatelnost nabídek 

• Každý uchazeč bude SZIF seznámen s výsledky své účasti. Neúspěšným uchazečům bude 
neprodleně uvolněna složená finanční „tendrová“ záruka. 

• Úspěšným uchazečům SZIF dále sdělí: 
- velikost příspěvku na zahuštěné máslo a pořadové číslo tendru, na který se příspěvek 

vztahuje; 
- konečný termín pro zabalení zahuštěného másla; 
- výši záruky pro konečné užití. Výše záruky na konečné užití másla je závislá na výši 

příspěvku. (Záruka na konečné užití másla se skládá na účet SZIF poté, co SZIF stanoví 
uchazeči na základě jeho tendru výši příspěvku; v okamžiku složení záruky na konečné 
užití se uvolní finanční záruka). 

Poskytnutí příspěvku, případně jeho snížení  
• SZIF poskytne příspěvek  

- do 60 dní ode dne, kdy výrobce prokáže, že zahuštěné máslo bylo vyrobeno, byly 
k němu přidány značkovací látky a bylo příslušným způsobem zabaleno (viz 2.11.3); 
příspěvek musí být vyplacen v poměru k prokázanému vyrobenému množství; 

- po složení záruky na konečné využití zahuštěného másla. 
• Jestliže obsah jednotlivých druhů značkovacích látek v zahuštěném másle je mezi 5 až 30 % 

pod předepsaným minimálním množstvím (viz 2.11.3), příspěvek se sníží o 1,5 % za každé 
procento pod předepsaným minimálním množstvím.  

• Jestliže bylo zahuštěné máslo vyrobeno, ve lhůtě 91 až 150 dnů po uzávěrce příslušného kola 
nabídkového řízení, příspěvek se sníží o 4,83 EUR/t za každý den, o který bylo máslo 
vyrobeno po uplynutí lhůty 90 dnů. Není-li zahuštěné máslo vyrobeno ani ve lhůtě 150 dnů od 
uzávěrky příslušného kola nabídkového řízení, příspěvek se 150. tý den sníží jednorázově 
o 15 % a poté o 2 % za každý den navíc. 

• Pokud bylo zjištěno porušení podmínek jeho poskytnutí  bez ohledu na to, zda porušení bylo 
způsobeno zásahem vyšší moci či nikoli, příspěvek se neposkytne do doby, než bude řízení 
o poskytnutí příspěvku ukončeno. 
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2.11.6 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 

Podmínky při výrobě zahuštěného (koncentrovaného) másla  
• Zahuštěné máslo musí být vyrobeno včetně přidání značkovací látky a příslušným způsobem 

zabaleno do 90 dnů od uzávěrky příslušného kola nabídkového řízení (pozdější termín výroby 
a balení másla má za následek snížení příspěvku). 

• Výrobce zahuštěného másla musí  
- vést stálé záznamy o původu použitého másla, o datu jeho výroby, o množství a složení 

získaného zahuštěného másla, o datu expedice tohoto produktu a se jmény a adresami 
držitelů, doloženými odkazem na dodací listy a faktury;  

- odesílat SZIF svůj výrobní program každé dodávky zahuštěného másla, 

Podmínky do převzetí zahuštěného (koncentrovaného) másla malobchodem 
• Zahuštěné máslo musí být převzato maloobchodem do 15 měsíců ode dne uzávěrky 

příslušného kola nabídkového řízení. Okamžikem převzetí zahuštěného másla maloobchodem 
se uvolní záruka na konečné užití. 

• Za převzaté máslo maloobchodem se považuje takové máslo, které bylo nakoupeno  
- velkoobchody typu „cash and carry“, 
- nákupním oddělením distribučních podniků maloobchodu, 
- hotely, restauracemi, nemocnicemi, domácnostmi, školními jídelnami, věznicemi, 

případně dalšími podobnými zařízeními na přípravu potravin pro přímou spotřebu  
• Do doby převzetí zahuštěného másla maloobchodem musí jakákoli osoba vlastnící zahuštěné 

máslo vést záznamy vykazující u každé dodávky jména a adresy osob kupujících zahuštěné 
máslo a nakoupená množství v každém jednotlivém případě. 

• Jestliže je balené zahuštěné máslo odesíláno k převzetí maloobchodem v jiném členském 
státě, musí být pod bodem 104 kontrolní kopie T 5 uveden následující text: „Balené zahuštěné 
máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)“ 

 

2.11.7 Kontrola SZIF 
• SZIF kontroluje fyzicky alespoň jedenkrát výrobu zahuštěného másla v rámci jednoho 

individuálního tendru. Předmětem kontroly jsou zejména podmínky výroby, množství 
a složení získaného produktu a jeho balení. SZIF odebere vzorky zahuštěného másla z každé 
dodávky identifikované pořadovým číslem tendru. 

• SZIF namátkově kontroluje kvalitu vedení záznamů podle předchozího odseku 
• Náklady na kontrolu hradí výrobce zahuštěného másla. 
• SZIF může kontrolovat evidenci másla u všech vlastníků zahuštěného másla od jeho výroby 

ve schváleném podniku do doby jeho převzetí maloobchodem.  
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2.12 Prodej intervenčně nakoupeného másla za snížené ceny 
výrobcům pekařských a cukrářských výrobků a zmrzliny 

 
• Opatření je obdobou příspěvku na umožnění prodeje másla za snížené ceny výrobcům 

pekařských a cukrářských výrobků a zmrzliny. Proto nebude popisováno podrobně, ale bude 
ve vhodných případech odkazovat na opatření pod kapitolou 2.10 

2.12.1 Právní úprava 
• Prodej intervenčně nakoupeného másla za snížené ceny  výrobcům pekařských a cukrářských 

výrobků a zmrzliny je upraven v čl. 13 nařízení Rady č.1255/1999 o společné organizaci trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky 

• Podrobné podmínky upravuje nařízení Komise č. 2571/1997 o prodeji másla za snížené ceny 
a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo (koncentrované máslo) určené 
k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin 

2.12.2 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je intervenčně nakoupené máslo 
• Pro jeho zpracování na finální výrobek skupiny A nebo skupiny B platí totožné podmínky 

jako pro máslo, na který je poskytován příspěvek na umožnění jeho prodeje za sníženou cenu 
(viz 2.10.3)  

• Jestliže je intervenční máslo zpracováváno na zahuštěné máslo, musí být veškeré máslo 
přiznané uchazeči v tendru zpracováno na zahuštěné máslo o obsahu tuku minimálně 99,8 %, 
tj. ze 122,5 kg použitého másla musí vyprodukovat nejméně 100 kg zahuštěného másla  

2.12.3 Kdo může vstoupit do opatření 
• O intervenční máslo soutěží uchazeči ve veřejném nabídkovém řízení (tendru), které probíhá 

společně s tendrem na příspěvek na umožnění prodeje másla za snížené ceny výrobcům 
pekařských a cukrářských výrobků a zmrzliny (tj. stálá výzva k tendru odstartovaná 
Evropskou Komisí a následné oznámení SZIF o jednotlivých tendrech – viz 2.10.3) 

• Uchazečem může být stejná osoba jako v případě tendru na příspěvek na umožnění prodeje 
másla za snížené ceny výrobcům pekařských a cukrářských výrobků a zmrzliny 

• V oznámení o příslušném kole nabídkového řízení (tendru) SZIF mj. uvede: 
- umístění chladírenského skladu, ve kterém se intervenční máslo uvažované na prodej 

nachází, 
- množství intervenčního másla na prodej v členění na jednotlivé chladírenské sklady 

•  SZIF dále informuje o tom, v jakém chladírenském skladu se nachází nejstarší nabízené 
máslo a zároveň umožní případným uchazečům prověřit na jejich vlastní náklady vzorky 
intervenčního másla na prodej před podáváním nabídek 

• Nabídky do tendru na prodej intervenčního másla se podávají intervenční agentuře, která 
máslem disponuje 

• Uchazeči v nabídce do tendru na prodej intervenčního másla uvedou : 
• jméno a adresu uchazeče; 
• požadované množství másla,  
• uvažované použití másla ke zpracování na výrobky skupiny A nebo skupiny B; 

u smetany ke zpracování na výrobky skupiny B – jedna nabídka do tendru může mít 
pouze jeden způsob využití (skupina A x skupina B) 

• vybraný postup zapracování másla, (v jedné nabídce do tendru může být uveden jen 
jeden z následujících způsobů): 

a) buď přidáváním značkovacích látek uvedených v 2.10.3, nebo  
b) poskytnutím písemného závazku ohledně správného využití másla v podniku, 

kde se zpracuje při výrobě finálních výrobků minimálně 5 tun ekvivalentu 
másla měsíčně, nebo minimálně 45 tun ekvivalentu másla za rok, nebo totéž 
množství u polotovarů, 
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- cenu nabízenou za 100 kg másla, bez daně, v paritě „z chladírny“, vyjádřenou v EUR; 
- závazek uchazeče použít máslo jen a pouze za účelem výroby finálních produktů 

skupiny A nebo B;  
- podle možnosti členský stát, na jehož území má být máslo zapracováno do finálních 

výrobků, nebo kde má být máslo zpracováno na zahuštěné máslo, nebo kde do něj mají 
být přidány stopovací látky, nebo kde mají být vyráběny polotovary. 

- podle možnosti i chladírenský sklad, ze kterého by chtěl uchazeč máslo odebrat, 
a pokud je to nutné, alternativní sklad. 

2.12.4 Vyhodnocení tendru na prodej intervenčního másla  
   – prodejní cena másla  

• Prodejní cena intervenčního másla je výsledkem vyhodnocení jednotlivé výzvy k tendru: 
Evropská komise stanoví minimální cenu prodávaného másla. Minimální cena může kolísat 
dle: 
- uvažovaného využití (skupina A nebo skupina B),  
- obsahu tuku v másle, 
- postupu  zpracování (s použitím stopovacích látek nebo bez nich). 

• Současně s maximální částkou příspěvku stanoví Evropská komise tzv. „zpracovatelskou“ 
záruku. U prodeje intervenčního másla se skládá vždy a její výše se stanovuje na základě 
rozdílu mezi intervenční cenou a minimální cenou.  

• Všechny nabídky do tendru na cenu vyšší než minimální cena budou SZIF akceptovány 
(a naopak). Tendr může být zrušen  pro neakceptovatelnost nabídek 

• Každý účastník tendru bude SZIF seznámen s výsledky své účasti.  
• Pokud v rámci tendru není vyčerpáno celkové množství, které je na skladě k dispozici, bude 

zbývající množství rozděleno dalším uchazečům podle nabízených cen, s postupem od 
nejvyšší ceny. Pokud je zbývající množství 1 tuna nebo méně, bude toto množství nabídnuto 
úspěšným uchazečům za stejných podmínek, jako u množství, která jim již byla nabídnuta.  

• Pokud by přijetí poslední nabídky k tendru mělo vést k přidělení více másla, než kolik je ho na 
skladě k dispozici, bude uzavřena smlouva s tímto uchazečem pouze na to množství, které je 
k dispozici. 

• Pokud by přijetí dvou nebo více nabídek do tendru na jednu chladírnu, při stejně vysokých 
nabízených cenách, při využití produktu ke stejnému účelu a se stejným obsahem tuku a při 
stejné metodě zpracování, vedlo ke smlouvám na vyšší množství než je k dispozici, bude toto 
množství rozděleno dotčeným uchazečům poměrně ve vztahu k uplatněným požadavkům. 
Pokud by se však při takovém rozdělení jednalo o množství menší než 5 tun, bude přidělení 
provedeno losem  

• Úspěšný uchazeč je povinen  před odběrem másla, nejdéle však v termínu do 45 dnů od 
uzávěrky tendru, zaplatit SZIF částku odpovídající jeho tendru za množství, které chtějí ze 
skladu odebrat, a na účet SZIF složit zpracovatelskou záruku. Jestliže uchazeč nezaplatí za 
máslo anebo nesloží zpracovatelskou záruku propadne tendrová finanční záruka (350 EUR/t) 
– záruka nepropadne pokud uchazeč nezaplatí z důvodu zásahu vyšší moci. 

• Pokud uchazeč zaplatí zpracovatelskou záruku a uhradí kupní cenu másla, vydá SZIF 
oprávnění k odběru másla, na kterém bude uvedeno: 
- množství, na něž byly splněny výše uvedené podmínky a pořadové číslo příslušného 

tendru; 
- chladírna, kde je produkt skladován; 
- konečný termín pro odvoz másla; 
- konečný termín pro zpracování produktu do finálních výrobků;  
- vybraný postup zpracování s ohledem na ustanovení článku 3 a uvažované využití 

(skupina A nebo skupina B). 
• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 

osobu. 
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2.12.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
 

• Jestliže úspěšný uchazeč nezajistí zpracování másla do finálních výrobků do 4 měsíců po 
skončení měsíce, ve kterém proběhl konečný termín pro podávání nabídek do příslušného kola 
nabídkového řízení, avšak zpracuje máslo v dalších 60 dnech po uplynutí této lhůty, propadne 
zpracovatelská záruka ve výši 6 EUR/tunu a den prodlení 

• Uchazeč nemusí zpracovat máslo v příslušné lhůtě a nepropadne zpracovatelské záruka, pokud 
se ukáže, že prodané intervenční máslo není vhodné pro spotřebu. (tento výjimečný postup je 
však možný za dohledu SZIF a se souhlasem Evropské komise) 

• Úspěšný uchazeč odebere máslo, které mu bylo přiděleno, do 45 dní od uzávěrky pro 
podávání nabídek do tendru. Odběr může být realizován po částech. 

• Pokud uchazeč máslo ve lhůtě 45 dnů neodebere, ponese náklady a rizika při skladování másla 
od 46. dne po uzávěrce pro podávání nabídek do tendru 

• Máslo bude předáno SZIF v balení se zřetelně viditelným a čitelným písmem, uvádějícím text 
„Nařízení 2571/1997“ a uvažované využití (skupinu A nebo skupinu B) a vybraný způsob 
zpracování na finální výrobky (s použitím stopovacích látek nebo bez nich). Máslo zůstane ve 
svém originálním balení až do začátku jeho zpracování. 

• V případech, kdy je maximální výše příspěvku stejná pro skupinu A i pro skupinu B, může 
SZIF schválit na základě žádosti uchazeče, změnu uvažovaného využití mezi uvedenými 
skupinami pro celé prodávané množství tomuto uchazeči. 

 



PRŮVODCE TRŽNÍM ŘÁDEM MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY 

 

 55  

2.13 Prodej intervenčně nakoupeného másla za účelem zpracování 
na zahuštěné máslo 

2.13.1 Cíl opatření  
• Opatření má za cíl odstranit přebytky intervenčně nakoupeného másla, aniž by došlo 

k přímému narušení rovnováhy na trhu s máslem v EU   

2.13.2 Právní úprava 
• Podmínky poskytování příspěvku na prodej zahuštěného másla určeného k přímé spotřebě je 

upraven v čl. 6 odst. 4 Nařízení Rady č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem 
a mléčnými výrobky 

• Podrobné podmínky upravuje Nařízení Komise č. 3143/1985; novelou č. 1953/1989 bylo toto 
nařízení významně novelizováno  

2.13.3 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je máslo skladované v intervenčních skladech, které má být zpracováno 

na zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě splňující následující kvalitativní parametry: 
- obsah mléčného tuku nejméně 96%, 
- netukové složky mléka nejvýše 2%, 
- musí obsahovat homogenně rozložené stopovací látky podle jedné z níže uvedených 

metod 
- pro vyloučení všech ostatních aditiv je možné do zahuštěného másla přidat následující: 

a)    netukové složky mléka v množství nejvýše 2 % (viz druhý odsek), a/nebo 
b) chlorid sodný v množství maximálně 0,75%, anebo 
c)    lecitin (E 322) v množství maximálně 0,5%. 

• Přímou spotřebou se rozumí nákup másla spotřebiteli za účelem finálního využití, včetně 
využití v hotelech, restauracích, nemocnicích, domácnostech, školních jídelnách, věznicích 
a v dalších  podobných zařízeních na přípravu potravin pro přímou spotřebu 

• Minimálním množství intervenčního másla, které lze poptat, činí 1 tuna, pakliže na skladě 
nezbylo množství menší než 1 tuna 

• Máslo může být zpracováno na zahuštěné máslo jen ve schváleném podniku (viz 2.13.4.3)  
• Poptávat lze jen intervenční máslo s jednotným obsahem tuku, buď přímo 82 %, nebo více než 

82 % nebo méně než 82 % 
• Na 100 kg zahuštěného másla s minimálním obsahem tuku 99,8 %, se použije 

- 122,5 kg másla, kdy použité máslo má obsah tuku 82 % nebo více, 
- 125,5 kg másla, kdy použité máslo má menší obsah tuku než 82 %. 

• Jestliže vyrobené zahuštěné máslo má obsah tuku menší než 99,8 %, pak se na každé % 
obsahu tuku nižšího než 99,8 % sníží potřebné množství másla s obsahem tuku 82 % 
o 1,23 kg, respektive o 1,26 kg, má-li být použito máslo s obsahem tuku méně než 82 %,  

Balení zahuštěného másla 
• Zahuštěné máslo, do něhož byly přidány stopovací látky podle metody I, musí být zabaleno do 

uzavřených balení o maximální čisté hmotnosti 3 kg, na nichž bude jasným a zřetelným 
tiskem, jednoduchým druhem písma uveden následující text: 
- „Máselný olej“ nebo „Zahuštěné máslo na vaření a pečení“, jde-li zahuštěné máslo do 

něhož byly přidány značkovací látky podle metody I, 
- „Ghee z másla“, jde-li zahuštěné máslo do něhož byly přidány značkovací látky podle 

metody II, 
• Celé množství zahuštěného másla je možné balit pro obchod v jiném podniku než v tom, ve 

kterém bylo zpracováno, avšak jen za podmínky, že se balení provádí v podniku k tomuto 
účelu schváleném členským státem, na jehož území se balící podnik nachází. 
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Přísady a značkovací látky  
• Do zahuštěného másla je možné bezprostředně před balením přidávat dusík pro napěnění; 

nárůst objemu tímto způsobem nesmí překročit 10 % původního objemu zahuštěného másla 
před přidáním dusíku. Jestliže však jde o zahuštěné máslo s minimálním obsahem máselného 
tuku 99,8 % před přidáváním stopovacích látek a přísad, nesmí vzrůst objem na základě 
přidání dusíku o více než 20 % původního objemu zahuštěného másla. 

• Značkovací látka lze přidat podle jedné z následujících metod: 
 
 Metoda I: 

- buď 15 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-stigmastene-3-beta-ol), o čistotě alespoň 
95 %, počítáno na produkt připravený pro přidání, nebo 

- 17 g stigmasterolu o čistotě alespoň 85 % počítáno na produkt připravený pro přidání, 
obsahující maximálně 7,5% brassicasterolu (C28H46O = D  5,22-ergostene-3-beta-ol) 
a maximálně 6 % sitosterolu (C29H50O = D  5-stigmastene-3-beta-ol), nebo  

- 1,1 kg triglyceridů kyseliny enanthové (a-heptanové), o čistotě alespoň 95 %, počítáno 
jako triglyceridy v produktu připraveném k přidání s maximálním číslem kyselosti 
0,3, číslem saponifikace mezi 385 a 395 a s minimálním obsahem 95 % kyseliny 
enanthové v esterifikované kyselé části. 

 
 Metoda II: 

- buď 10g etylesteru kyseliny máselné a 15 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-
stigmastene-3-beta-ol), o čistotě alespoň 95%, počítáno na produkt připravený pro 
přidání, nebo 

- 10g etylesteru kyseliny máselné a 17 g stigmasterolu (C29H48O = D 5,22-
stigmastene-3-beta-ol), o čistotě alespoň 85%, počítáno na produkt připravený pro 
přidání, obsahující maximálně 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = D  5,22-ergostene-
3-beta-ol) a maximálně 6 % sitosterolu (C29H50O = D 5-stigmastene-3-beta-ol), 

- nebo 10 g etylesteru kyseliny máselné a nebo 1,1 kg triglyceridů kyseliny enanthové 
(a-heptanové), o čistotě alespoň 95 %, počítáno jako triglyceridy v produktu 
připraveném k přidání s maximálním číslem kyselosti 0,3, číslem saponifikace mezi 
385 a 395 a s minimálním obsahem 95 % kyseliny enanthové v esterifikované kyselé 
části. 

 

2.13.4 Kdo může vstoupit do opatření 
• Prodej intervenčního másla za účelem zpracování na zahuštěné máslo se provádí dvěma 

možnými způsoby 
a) na základě tzv. stálé výzvy k tendru schválené Evropskou Komisí. V rámci stále výzvy 

k tendru jsou pak SZIF vyhlašována jednotlivá kola veřejného nabídkového řízení; 
b) za pevnou cenu, jestliže prodej prostřednictvím tendru není úspěšný. 

 

2.13.4.1 Prodej másla v rámci veřejného nabídkového řízení 
• Zahájení jednotlivých kol veřejného nabídkového řízení na prodej intervenčního másla 

oznamuje SZIF po odstartování stálé výzvy k tendru rozhodnutím Evropské komise 
• V oznámení o příslušném kole nabídkového řízení (tendru) SZIF mj. uvede: 

- množství intervenčního másla na prodej v členění na jednotlivé chladírenské sklady 
- umístění chladírenského skladu, ve kterém se intervenční máslo uvažované na prodej 

nachází, 
- konečný termín a místo pro podávání nabídek, 

• Termín pro podávání nabídek do jednotlivých kol nabídkového řízení (tendrů) je stanoven na 
12:00 hodin (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý 
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v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud bude úterý státem uznávaným svátkem, posune se 
tento termín do 12:00 hodin (bruselského času ) předešlého pracovního dne 

• Nabídku do tendru může podat pouze schválený výrobce zahuštěného másla (viz 2.13.4.3) 
• Minimální cena za intervenční máslo nabídnutá v rámci tendru musí činit alespoň 

191 EUR/100 kg v případě zpracování na zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %; 
• Nabídky do tendru na prodej intervenčního másla se podávají intervenční agentuře, která 

máslem disponuje 
• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 

(viz první odsek), poté se stává závaznou 
• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 

osobu. 
• SZIF sdělí uchazečům výsledky tendru do 4 pracovních dnů od uzávěrky příslušného kola 

nabídkového řízení 
• SZIF vyhoví všem uchazečům, kteří nabídli v tendru vyšší cenu než (platná intervenční cena 

mínus 191 EUR/100kg), pokud je dostatek intervenčního másla na skladech. Nabídky do 
tendru, které nabízejí nižší cenu než cenu minimální, SZIF zamítne.  

• Jestliže na skladech není dostatek intervenčního másla pro pokrytí všech nabídek s vyšší 
cenou než cenou minimální, SZIF seřadí podané nabídky podle výše nabídnuté ceny a rozdělí 
intervenční máslo uchazečům podle stanoveného pořadí. Pokud na posledním místě, na které 
vyšlo intervenční máslo, je více uchazečů, rozdělí jim SZIF zbývající máslo rovným dílem. 

• Po ukončení veřejného nabídkového řízení zveřejní SZIF zbývající množství intervenčního 
másla, které bude prodáno za pevnou cenu (viz 2.13.4.2) 

2.13.4.2 Prodej másla za pevnou cenu  
• O koupi intervenčního másla může podat žádost schválený výrobce másla, a to kdykoliv 

v období do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí Evropské Komise prodávat 
intervenční máslo ke zpracování na  zahuštěné máslo určené pro přímou spotřebu (oznámení 
se publikuje v Úředním věstníku Evropských společenství). Žádost nelze podat, jestliže byly 
intervenční sklady vyprodány  

2.13.4.3 Schválení výrobce zahuštěného másla 
• O schválení se žádá SZIF na jím vydaném formuláři (viz www.szif.cz ), jestliže k výrobě 

a balení zahuštěného másla dochází na území ČR (jinak se žádá vždy intervenční agentura 
toho členského státu, na jehož území je výroba a balení prováděno)  

• Výrobce zahuštěného másla může být SZIF schválen, jestliže 
- je podnikatelem podle §2 odst.2 obchodního zákoníku (tzn. doložit výpis z obchodního 

rejstříku, případně živnostenský list), 
- má vhodná technická zařízení na zpracování průměrného množství minimálně 2 tun 

zahuštěného másla za měsíc; 
- má prostory pro samostatné skladování a identifikaci jakýchkoli nemáselných tuků; 
- se zaváže vést stálé záznamy o původu použitého másla, o datu jeho výroby, o množství 

a složení získaného zahuštěného másla, o datu expedice tohoto produktu a se jmény 
a adresami držitelů, doloženými odkazem na dodací listy a faktury;  

- se zaváže odesílat SZIF svůj výrobní program každé dodávky zahuštěného másla, 
• Výrobce zahuštěného másla, který zpracovává také výrobky mající nárok na jiné příspěvky 

a cenová snížení, se musí zavázat, že  
- povede záznamy uvedené v předchozím odseku samostatně pro každý výrobek, 
- zpracuje jednotlivé výrobky postupně za sebou. Na žádost výrobce může SZIF povolit 

výjimku z této povinnosti, má-li tento výrobce prostory zajišťující oddělené skladování 
zásob produktů a jejich identifikaci 

• SZIF schválení odebere, pokud výrobce neplní podmínky pro schválení. 
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2.13.5 Stanovení kupní ceny 
• Úspěšným uchazečům tendru SZIF nebo žadatelům, kteří podali platnou žádost o prodej 

intervenčního másla za pevnou cenu předloží SZIF návrh kupní smlouvy. 
• Kupní cena odpovídá v případě prodeje v rámci tendru ceně, kterou uvedl uchazeč v nabídce 

do tendru, nebo v případě prodeje za pevnou cenu intervenční ceně, uplatňované SZIF ke dni 
uzavření kupní smlouvy, snížené o 191 EUR/100 kg 

• Kupující je povinen v den uzavření kupní smlouvy 
- složit záruku na konečné využití zahuštěného másla ve výši 210 EUR/100 kg, 
- zaplatit kupní cenu 

• Pokud bylo zjištěno porušení podmínek zpracování zahuštěného másla, složená záruka na 
koncentrované máslo v adekvátní výši propadne. 

 

2.13.6 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Kupující je povinen odebrat máslo z chladírenského skladu do 15 dnů ode dne uzavření kupní 

smlouvy (po uplynutí této lhůty jdou skladovací náklady k jeho tíži) 
• Prodané intervenční máslo musí zůstat v původních obalech umožňujících jeho identifikaci do 

okamžiku jeho zpracování na zahuštěné máslo  
• Zahuštěné máslo musí být vyrobeno včetně přidání značkovací látky a příslušným způsobem 

zabaleno do 90 dnů od uzavření kupní smlouvy se SZIF (pozdější termín výroby másla má za 
následek jednorázové propadnutí záruky ve výši 15 % a zároveň za každý den prodlení 
s výrobou propadne 5 % ze zbývající záruky) 

• Pokud se zjistí, že v zahuštěném másle je nižší množství příslušné značkovací látky v rozsahu 
5 až 30% pod limitem, pak propadne 1,5 % složené záruky za každé procento nižšího obsahu 
značkovací látky pod limitem 

• Výrobce zahuštěného másla musí  
- vést stálé záznamy o původu použitého másla, o datu jeho výroby, o množství a složení 

získaného zahuštěného másla, o datu expedice tohoto produktu a se jmény a adresami 
držitelů, doloženými odkazem na dodací listy a faktury;  

- odesílat SZIF svůj výrobní program každé dodávky zahuštěného másla, 

Podmínky do převzetí zahuštěného másla malobchodem 
• Zahuštěné máslo musí  být převzato maloobchodem do 18.měsíců od uzavření kupní smlouvy. 

Okamžikem převzetí koncentrovaného másla maloobchodem se uvolní záruka na konečné 
užití. 

• Za převzaté máslo maloobchodem se považuje takové máslo, které bylo nakoupeno  
- velkoobchody typu „cash and carry“, 
- nákupní oddělení distribučních podniků maloobchodu, 
- hotely, restauracemi, nemocnicemi, domácnostmi, školními jídelnami, věznicemi, 

případně dalšími podobnými zařízeními na přípravu potravin pro přímou spotřebu  
• Do doby převzetí zahuštěného másla maloobchodem musí jakákoli osoba vlastnící zahuštěné 

máslo vést záznamy vykazující u každé dodávky jména a adresy osob kupujících zahuštěné 
máslo a nakoupená množství v každém jednotlivém případě. 

• Pokud má být zahuštěné máslo před jeho přímou spotřebou prodáno zprostředkujícímu 
subjektu, musí tento při předání první objednávky poskytnout prodejci písemné potvrzení, že 
dodrží podmínky týkající se místa určení výrobku. V tomto potvrzení, které se automaticky 
vztahuje na všechny následující prodeje, se uvede, že kupující si je vědom pokut ukládaných 
členským státem při porušení tohoto závazku. 
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2.13.7 Kontrola SZIF 
• SZIF kontroluje fyzicky alespoň jedenkrát výrobu zahuštěného másla v rámci jedné smlouvy. 

Předmětem kontroly jsou zejména podmínky výroby a množství a složení získaného produktu 
a jeho balení. SZIF může odebrat vzorky zahuštěného másla z každé dodávky v rámci jedné 
smlouvy. 

• SZIF namátkově kontroluje kvalitu vedení záznamů podle předchozího odseku a soulad 
s podmínkami schválení 

• Náklady na kontrolu hradí výrobce zahuštěného másla. 
• SZIF může kontrolovat evidenci másla u všech vlastníků zahuštěného másla od jeho výroby  

ve schváleném podniku do doby jeho převzetí maloobchodem.  
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2.14 Prodej intervenčně nakoupeného másla na export  

2.14.1 Cíl opatření  
• Opatření má za cíl odstranit přebytky intervenčně nakoupeného másla mimo území EU 

s cílem, aby nedošlo k prohloubení nerovnováhy na trhu s máslem v EU 
 

2.14.2 Právní úprava 
• Prodej intervenčního másla na export je upraven v čl. 6 odst. 4 nařízení Rady č. 1255/1999 

o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje čl. 21 až 24g  nařízení Komise č.3378/1991  

2.14.3 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je intervenčně nakoupené máslo  
• Minimální množství, o které lze požádat v jednom kole nabídkového řízení činí 500 tun 

(sčítají se nabídky podané ve všech členských státech EU)  
• Máslo může být vyvezeno v nezměněném stavu nebo po zpracování na zahuštěné máslo 

(v takovém případě se ze 122,1 kg intervenčního másla musí vyrobit alespoň 100 kg 
zahuštěného másla s obsahem tuku 99,8 %) 

2.14.4 Kdo může vstoupit do opatření 

Způsob vyhlášení nabídkového řízení o prodeji másla na export 
• Prodej intervenčního másla na export se provádí na základě tzv. stálé výzvy k tendru 

schválené Evropskou Komisí, která je publikována v Úředním Věstníku Evropských 
společenství alespoň osm dní  před uzávěrkou pro podávání nabídek do prvního kola 
nabídkového řízení (tendru) 

• V rámci stále výzvy k tendru jsou pak SZIF vyhlašována jednotlivá kola veřejného 
nabídkového řízení. V oznámení o příslušném kole nabídkového řízení (tendru) SZIF mj. 
uvede: 
- množství intervenčního másla určeného k prodeji, 
- konečný termín a místo pro podávání nabídek, 
- odkaz na aktualizovaný seznam chladírenských skladů s množstvím skladovaného 

intervenčního másla, 

Náležitosti nabídky do tendru 
• Termín pro podávání nabídek do jednotlivých kol nabídkového řízení (tendrů) je stanoven na 

12:00 hodin (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý 
v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud bude úterý státem uznávaným svátkem, posune se 
tento termín do 12:00 hodin (bruselského času ) předešlého pracovního dne 

• Nabídku do tendru může podat fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem podle § 2 
odst. 2 obchodního zákoníku oprávněně podnikajícím na území ČR,  

• SZIF umožní případným uchazečům prověřit na jejich vlastní náklady vzorky intervenčního 
másla na prodej před podáváním nabídek 

• Nabídky do tendru na prodej intervenčního másla se podávají intervenční agentuře, která 
máslem disponuje, a to v písemné formě (formulář pro SZIF viz www.szif.cz) 

• Uchazeči v nabídce do tendru na prodej intervenčního másla uvedou: 
- jméno a adresu uchazeče; 
- celkové požadované množství; v případě žádosti o koupi másla za účelem jeho vývozu 

po zpracování na zahuštěné máslo je nezbytné přesně specifikovat množství, které má 
být vyvezeno v nezměněné formě a které po zpracování, 
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- uvažované místo určení másla, s podrobnostmi o množstvích vyvážených bez 
zpracování a množstvích, která mají být vyvezena po zpracování; 

- nabízenou cenu vyjádřenou v EUR za tunu másla, nezahrnující tuzemské daně, v paritě 
„z chladírenského skladu“,  

- chladírenský sklad, ve kterém se máslo nachází; 
- množství požadovaná v jiných členských státech; 
- závazek uchazeče vyvézt máslo v nezměněném stavu do 90 dnů od uzávěrky 

příslušného kola nabídkového řízení nebo po zpracování na zahuštěné máslo do 120 dnů 
od uzávěrky příslušného kola nabídkového řízení, 

- v případě žádosti o koupi másla za účelem jeho vývozu po zpracování na zahuštěné 
máslo, závazek uchazeče oznámit před odběrem másla SZIF jména výrobců 
zahuštěného másla, ve kterých má být zpracováno; tyto podniky musí být schváleny 
intervenční agenturou toho členského státu, ve kterém dochází ke zpracování másla 
(schválení se provádí podle nařízení Komise č.2571/1997 – viz 2.10.4.1)  

• Nabídka do tendru je platnou, pokud uchazeč složí na účet SZIF do uzávěrky příslušného kola 
nabídkového řízení záruku ve výši 10 EUR/t 

• Nabídku do tendru lze stáhnout jen do doby uzávěrky pro příslušné kolo nabídkového řízení 
(viz první odsek), poté se stává závaznou 

• Práva a povinnosti vyplývající z podané nabídky do tendru nejsou převoditelné na jinou 
osobu. 

 

2.14.5 Vyhodnocení tendru a kupní cena  
• Evropská Komise vždy po vyhodnocení příslušného kola nabídkového řízení stanoví 

minimální kupní cenu prodávaného intervenčního másla, kterou intervenční agentura (SZIF) 
může v rámci příslušného kola akceptovat. Evropská komise může rozhodnout, že v rámci 
příslušného kola nabídkového řízení nebude vůbec prodávat. 

• Současně se stanovením minimální ceny stanoví Evropská Komise výši záruky na vývoz 
• SZIF bezodkladně po vyhodnocení tendru seznámí uchazeče s jeho výsledkem. Nabídky do 

tendru, které nabízí nižší než minimální kupní cenu, SZIF zamítne. Těmto uchazečům SZIF 
neprodleně vrátí složenou záruku. 

• Úspěšným uchazečům SZIF předloží neprodleně po vyhodnocení příslušného kola 
nabídkového řízení návrh kupní smlouvy, ve které je uvedeno: 
- množství másla, které má být prodáno; 
- výši finanční záruky na vývoz;  

• Jestliže v příslušném skladu není dostatek intervenčního másla pro pokrytí všech nabídek 
s vyšší cenou než cenou minimální, SZIF seřadí podané nabídky podle výše nabídnuté ceny 
a rozdělí intervenční máslo uchazečům podle stanoveného pořadí. Pokud na posledním místě, 
na které vyšlo intervenční máslo, je více uchazečů, rozdělí jim SZIF zbývající máslo poměrně 
k požadovanému množství. 

• Uchazeč je povinen uhradit kupní cenu do 45 dnů po uzávěrce příslušného kola nabídkového 
řízení a před odběrem másla z chladírenského skladu 

• Jestliže uchazeč s výjimkou případu zásahu vyšší moci nezaplatí kupní cenu, dojde ke zrušení 
kupní ceny a propadnutí složené finanční záruky. Propadnutí záruky se může týkat i části 
smluvního množství, uhradí-li uchazeč pouze část kupní ceny. Smlouva na neuhrazené 
množství másla se pak stává neplatnou. 

2.14.6 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• SZIF uchazečům, kteří uzavřeli smlouvu, složili záruku na vývoz a uhradili kupní cenu na 

příslušné množství, vydá oprávnění k odběru másla, které obsahuje: 
- množství másla, na něž byla složena finanční záruka; 
- chladírenský sklad, ve kterém je toto množství skladováno; 
- konečný termín pro odběr másla ze skladu. 
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• SZIF zajistí, aby bylo máslo připraveno k odběru z chladírenského skladu v obalu, na kterém 
bude uveden viditelně text  
- „Máslo na vývoz na základě nařízení (EHS) č. 3378/91“. Máslo může být pro účely 

exportu přebaleno, to však nic nemění na tom, že i na přebalu bude uveden zmíněný text. 
(v případě exportu másla v nezměněném stavu) 

- „Máslo pro zpracování-nařízení (EHS) č. 3378/91“. Při exportu pak musí být na obalu 
uvedenou „Zahuštěné máslo na export na základě nařízení (EHS) č. 3378/91“ (v případě 
exportu másla po jeho zpracování na zahuštěné máslo) 

• Uchazeč je povinen odebrat prodané máslo ze skladu do 45 dní po uzávěrce příslušného kola 
nabídkového řízení 

• Uchazeč může máslo odvážet po partiích o minimální hmotnosti 15 tun.  
• Pokud není máslo s výjimkou případu zásahu vyšší moci odvezeno ve lhůtě do 45 dnů, budou 

uchazeči účtovány skladovací náklady s účinností od prvního dne prodlení s odběrem másla. 
• Jestliže je intervenční máslo zpracováváno na zahuštěné máslo, musí být zajištěn nad jeho 

zpracováním a balením dohled ze strany SZIF. Náklady na tento dohled hradí zpracovatel. 
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2.15   Standardní prodej intervenčně nakoupeného másla  

2.15.1 Cíl opatření  
• Opatření má za cíl odstranit přebytky intervenčně nakoupeného másla tak, aby nedošlo 

k prohloubení nerovnováhy na trhu s máslem.  

2.15.2 Právní úprava 
• Prodej intervenčního másla je upraven v čl. 6 odst. 4 nařízení Rady č. 1255/1999 o společné 

organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravují čl. 21 až 24 nařízení Komise č. 2771/1999, které byly významně 

novelizovány nařízením Komise č. 318/2004 
 

2.15.3 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je intervenčně nakoupené máslo, které bylo naskladněno před 1. zářím 

1999 a je ve vlastnictví intervenční agentury. 
• Máslo je prodáváno formou veřejného výběrového řízení, přičemž žadatelem může být 

jakákoli osoba, která podniká podle § 2 obchodního zákoníku na území ČR. 
• Máslo je prodáváno účastníkům tendru podle nabídnuté ceny od nejvyšších nabídek  
• Práva a výsledky vycházející z tendrů jsou nepřenosné  
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2.16 Standardní prodej intervenčně nakoupeného SOM  

2.16.1 Cíl opatření  
• Opatření má za cíl odstranit přebytky intervenčně nakoupeného SOM tak, aby nedošlo 

k prohloubení nerovnováhy na trhu s mlékem  

2.16.2 Právní úprava 
• Prodej intervenčního SOM je upraven v čl. 7 odst. 4 nařízení Rady č. 1255/1999 o společné 

organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
• Podrobné podmínky upravuje čl. 21 až 24 nařízení Komise č. 214/2001 

2.16.3 Předmět opatření 
• Předmětem opatření je prodej intervenčně nakoupeného SOM, které bylo naskladněno před 

1. květnem 2002.  
• Nejmenší množství SOM k prodeji činí 10 tun s výjimkou případu, kdy se ve skladu nachází 

množství menší než 10 tun 
• SZIF prodává SOM podle data uskladnění, začíná od nejstaršího dostupného SOM nebo 

v případě potřeby od SOM, které je dostupné ve skladu nebo skladech, které určil kupující. 

2.16.4 Kdo může vstoupit do opatření 
• SZIF prodá SOM jakémukoliv podnikateli podle §2 odst. 2 Obchodního zákoníku, který 

oprávněně podniká na území ČR, na základě jeho písemné žádosti. 

• SZIF prodává SOM výhradně za intervenční cenu platnou ke dni uzavření kupní smlouvy 
zvýšenou o 1 EUR/100 kg. Podmínkou je, aby kupující složil na účet SZIF záruku ve výši 
7 EUR/100kg SOM 

• Skládaná záruka má zajistit, že budou splněny hlavní požadavky pro převzetí SOM 
• Žádost o nákup SOM (vzor žádosti viz www.szif.cz) obsahuje alespoň: 

- jméno a adresu kupujícího; 
- požadované množství SOM; 
- případně sklad, ve kterém je SOM uskladněno a eventuálně i sklad alternativní  

• Jestliže v žádosti o nákup kupující požaduje množství SOM, které přesahuje skladované 
množství v příslušném skladu, je kupujícímu prodáno pouze dostupné množství. Nicméně 
SZIF může určit i jiné sklady k doplnění žádaného množství za předpokladu, že s tím kupující 
souhlasí. 

• V případě, že by byly přijaty dvě nebo více žádostí, které by dohromady převyšovaly 
skladované množství v určitém skladu, pak by se žádosti uspokojily poměrně  k žádaným 
množstvím. Jestliže by ale došlo v takovém případě k rozdělení na dávky menší než 5 tun, 
rozhodne se mezi zájemci losem. 

• Všechny platné žádosti, které dojdou do intervenční agentury ve stejný den, jsou považovány 
za došlé současně 

• SZIF zajistí, aby si zájemci mohli na své náklady analyzovat vzorky z nabízeného sušeného 
odstředěného mléka dodávky před tím, než dojde k podpisu kupní smlouvy. 

• Kupující zaplatí kupní cenu vždy před odběrem jednotlivé dodávky SOM, a to ve výši 
odpovídající odebírané dodávce (neodebírá-li celé množství najednou, ale po částech) 
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2.16.5 Podmínky, které se plní v průběhu realizace opatření 
• Kupující převezme nasmlouvané množství SOM ve lhůtě do 1 měsíce ode dne uzavření kupní 

smlouvy  

• Dodávka SOM může být při odběru rozdělena na části, jejichž hmotnost nesmí být nižší než 
10 tun. Pokud je však množství SOM zbývající ve skladu menší než 10 tun, může být 
odebráno toto menší množství 

• Kupní smlouva se stává neplatnou pro každé množství SOM neodebrané do 1 měsíce od jejího 
uzavření s výjimkou případu, kdy neodebrání SOM  bylo způsobeno zásahem vyšší moci. 

• Složená záruka se uvolňuje ihned po odebrání příslušného množství SOM ve stanovené lhůtě. 
Záruka odpovídající neodebrané části smluvního množství SOM propadá. 

 


