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1.

Účel
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) zveřejňuje podle § 1 odst. 2 písm. b)
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí výkonného aparátu SZIF, ode dne
18. 12. 2017 na www.szif.cz Obchodní podmínky intervenčního prodeje sušeného
odstředěného mléka (dále jen „obchodní podmínky“) platné pro Českou republiku ve
spojení s příslušným výběrovým řízením. Výběrové řízení na prodej sušeného
odstředěného mléka bude vyhlášeno na základě prováděcího nařízení Komise o zahájení
prodeje po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.

Legislativní základ

2.1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů se zemědělskými produkty, v platném znění,
2.2. Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci
a podporu soukromého skladování, v platném znění,
2.3. Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1240, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci
a podporu soukromého skladování, v platném znění,
2.4. Nařízení Komise (ES) č. 273/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1255/1999 pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných
výrobků, v platném znění,
2.5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky, ve znění pozdějších předpisů,
2.6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pokud jde o výdaje na veřejnou
intervenci, v platném znění,
2.7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další
subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura, v platném znění,
2.8. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury
a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty
a transparentnost, v platném znění,
2.9. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016, o zahájení prodeje
sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, v platném znění,
2.10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2349, ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného
mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení, v platném znění,
2.11. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472, ze dne 15. března 2017, kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek, v platném znění,
2.12. Zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů,
2.13. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,
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2.14. Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních
opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších
předpisů,
2.15. Nařízení vlády č. 159/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí
záruk pro zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
2.16. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
2.17. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů,
2.18. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o DPH“).
Výše uvedená nařízení a zákony jsou přístupné na http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
a dále na http://isap.vlada.cz. Uvedené předpisy se použijí v jejich aktuálním znění.

3.

Prodejní seznam

3.1. Po vyhlášení stálého výběrového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka
z intervenčních zásob (dále jen „výběrové řízení“) zveřejňuje SZIF na svých webových
stránkách www.szif.cz prodejní seznam s informacemi mj. o množství sušeného
odstředěného mléka určeného k prodeji, termínu jeho naskladnění do intervenčního
skladu, o obchodní firmě skladovatele, adrese skladů, o minimální vyskladňovací kapacitě
a o druhu dopravního prostředku, který je vzhledem k technickému vybavení skladu
vhodný pro vyskladnění a odvoz zboží.
3.2. SZIF upozorňuje, že vyskladňovací kapacita uvedená v prodejním seznamu je
informativního charakteru a nemůže představovat závazné údaje. SZIF nezaručuje, že
bude sušené odstředěné mléko kupujícímu vyskladněno v určitém období. Proto jsou
potencionální účastníci výběrového řízení povinni se před podáním nabídky spojit se
skladovatelem a vzájemně se dohodnout na předběžném časovém harmonogramu
vyskladnění. Zároveň jsou povinni se u skladovatele ujistit, zda jim může být
v požadovaném časovém období ze skladu dodáno takové množství sušeného
odstředěného mléka, na které hodlají učinit nabídku. SZIF se nebude zabývat a nebude
akceptovat požadavky kupujících na náhradu škod v případě, že vyskladnění nebylo
ukončeno v časovém období požadovaném kupujícím.
3.3. Vzhledem k probíhajícím výběrovým řízením budou v prodejním seznamu prováděny
nezbytné aktualizace údajů. Aktualizovaný prodejní seznam bude publikován
v dostatečném předstihu před termínem uzávěrky dílčího kola výběrového řízení pro podání
nabídek. SZIF si vyhrazuje právo upravit prodejní seznam, zejména prodávané množství
v jednotlivých skladech, bez předchozího upozornění.

4.

Kvalita sušeného odstředěného mléka

4.1. Sušené odstředěné mléko, nabízené k prodeji, splňuje alespoň minimální jakostní
požadavky stanovené v čl. 11 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, v čl. 21 prováděcího nařízení komise (EU) 2016/1240 a v příloze V části I,
II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1238, platných v době realizace
intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka,
4.2. Před podáním nabídky mají případní zájemci o účast ve výběrovém řízení SZIF možnost
konzultovat výsledky analýz sušeného odstředěného mléka provedených za účelem ověření
jakostních znaků dle bodu 4.1. V případě potřeby je možné kontaktovat Oddělení kontrol
SOT (tel. +420 724 619 256, +420 724 175 863).
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5.

Nabídka do výběrového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka

5.1. Podaná Nabídka do výběrového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka (dále jen
„nabídka“) je pro nabízejícího závazná. Nabídku není možno ani pozměnit, ani stáhnout.
5.2. Nabídka může být podána právnickou nebo fyzickou osobou usazenou a registrovanou pro
účely DPH v Evropské unii.
5.3. Nabídky obsahující výhrady, omezení a změny vůči těmto obchodním podmínkám budou
považovány za neplatné.
5.4. Nabídka musí být podána na formuláři vydaném SZIF, který je k dispozici na www.szif.cz
nebo na centrálním pracovišti SZIF. Nabídka musí obsahovat veškeré požadované údaje,
zejména obchodní firmu/jméno nabízejícího, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, je-li přiděleno, IBAN (pokud nemá nabízející subjekt zřízen účet vedený u bankovního
ústavu se sídlem v České republice), telefon a e-mail. Výslovně požadované jednotlivé
údaje není možno nahradit obecnou odvolávkou.
5.5. Nabídku lze podávat na minimální množství sušeného odstředěného mléka, uvedené
v prováděcím nařízení o zahájení prodeje nebo na množství větší.
5.6. Výše nabídnuté ceny se uvádí v EUR za 100 kg čisté hmotnosti (zaokrouhlená maximálně
na dvě desetinná místa) bez DPH, za zboží dodané na paletách na nakládací rampu
intervenčního skladu, nebo dodané na paletách naložených na dopravní prostředek, pokud
jde o nákladní vozidlo nebo železniční vagon.
5.7. Nabízející v nabídce uvede intervenční sklad, ve kterém je uskladněno zboží, na které
podává nabídku. Pro případ, že by přijetí nabídek vedlo v daném skladovacím prostoru
k překročení disponibilního množství, může dle NK 2016/1240, čl. 30 písm. f uvést
v nabídce náhradní sklad.
5.8. Nabídku lze doručit poštou, osobně nebo kurýrem na adresu: Státní zemědělský
intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 nebo některým z dále uvedených
způsobů. Nabídka musí být uložena ve dvojité obálce, vnitřní obálka musí být zapečetěna
a označena nápisem:“ NABÍDKA DO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ SUŠENÉHO
ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA- NEOTVÍRAT“.
5.9. Nabídku lze dále doručit prostřednictvím informačního systému datových schránek (dále
jen „ISDS“), do datové schránky SZIF v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů. Jestliže vyžaduje na straně nabízejícího subjektu právní předpis nebo vnitřní
předpis k platnému vystavení nabídky společný úkon více osob oprávněných k jednání za
nabízející subjekt, musí být nabídka nabízejícího subjektu doručená SZIF opatřena
zaručeným elektronickým podpisem příslušných oprávněných osob. V poli „věc“
elektronické obálky uvede nabízející subjekt text „NABÍDKA DO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NA
PRODEJ SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA“. SZIF nenese jakoukoli zodpovědnost za
případné úplné či částečné nedoručení nebo opožděné či jinak chybné doručení nabídky
prostřednictvím ISDS. Výjimkou je porucha či nefunkčnost koncového zařízení SZIF
v uvedeném informačním systému. Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS, jsou
zveřejněna na www.szif.cz > Kontakty > Podatelna/E-podatelna.
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5.10. Nabídku lze dále doručit prostřednictvím elektronické podatelny SZIF na e-mailovou adresu
podatelna@szif.cz. V takovém případě musí být nabídka zaslána ve formátu podporovaném
elektronickou podatelnou SZIF, opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem
a v poli předmět elektronické zprávy uvede nabízející subjekt text „NABÍDKA DO
VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA“. Nabídka doručená
bez platného elektronického podpisu za nabízející subjekt nebude elektronickou podatelnou
přijata a postoupena k dalšímu vyřízení. SZIF nenese jakoukoli zodpovědnost za případné
úplné či částečné nedoručení nebo opožděné či jinak chybné doručení nabídky
prostřednictvím elektronické podatelny SZIF. Výjimkou je případná porucha či nefunkčnost
koncového zařízení SZIF na uvedené e-mailové adrese. Pravidla pro podání učiněná
prostřednictvím elektronické podatelny SZIF, jsou zveřejněna na www.szif.cz > Kontakty
> Podatelna/E-podatelna.
5.11. Na nabídky neoznačené, neúplné nebo doručené SZIF prostřednictvím faxu nebo jiným
způsobem, než jaký je přípustný podle bodů 5.8 až 5.10 těchto obchodních podmínek,
nebude brán ze strany SZIF žádný zřetel a SZIF na ně nebude rovněž nijak reagovat.
5.12. Termíny a čas pro předkládání nabídek jsou blíže stanoveny prováděcím nařízením
o zahájení prodeje. Nabídky do výběrového řízení podané v sobotu, neděli nebo v den
pracovního klidu se považují za obdržené ze strany SZIF v první pracovní den po dni, ve
kterém byly podány. Připadne-li termín pro podání nabídek do výběrového řízení na den
pracovního klidu, nabídku je nutno předložit nejpozději poslední pracovní den přede dnem
pracovního klidu.

6.

Záruky

6.1. V souladu s čl. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) 2016/1238 a čl. 30 písm. g) nařízení Komise
(EU) 2016/1240 je nabídka shledána platnou, pokud SZIF ověří složení nabídkové záruky
ve výši, stanovené v prováděcím nařízení o zahájení prodeje. Záruka je považována za
složenou a nabídka je ve vztahu k složené záruce považována za platnou pouze tehdy,
pokud je v den podání nabídky ověřitelná výše nabídkové záruky z účtu SZIF, tj. nejedná
se o avízo, ale částka je k dispozici na výpisu z účtu SZIF (100001-3926001/0710, ČNB),
a v případě bankovní záruky je originál záruční listiny doručen na SZIF - Oddělení
zahraničního obchodu a správy záruk nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek
v rámci daného výběrového řízení.
Bližší informace jsou zveřejněny na adrese: www.szif.cz/SOT/Záruky/Intervenční prodej
živočišných komodit
6.2. Záruky mohou být skládány dvojím způsobem, a to buď jako bankovní záruka nebo
hotovostní - převodem hotovosti na speciální účet SZIF pro záruky, číslo účtu: 1000013926001/0710, ČNB. Při skládání záruky je nezbytné uvést jako specifický symbol účel
záruky, tj. pro nabídkovou záruku: 111 a jako variabilní symbol: IČ, rodné číslo nebo datum
narození. Záruka je SZIF přijímána v CZK a je přepočítávána dle platného směnného kurzu
EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním
dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností pro přepočet
EUR/CZK pro zaplacení nabídkové záruky v CZK je den, kdy byla nabízejícím subjektem
předložena nabídka.
6.3. Hotovostní záruka je považována za složenou v okamžiku, kdy má SZIF jistotu (platbu lze
ověřit na bankovním výpisu SZIF), že má danou částku záruky k dispozici na výpisu z účtu.
Bankovní záruku vyhotovuje nabízejícímu subjektu příslušná banka a v daném termínu je
třeba ji doručit na SZIF. Více informací o zárukách a vzor bankovní záruky je k dispozici na
ww.szif.cz/SOT/Záruky.
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6.4. Veškeré poplatky finančním institucím spojené s vydáváním záruk nese nabízející subjekt.
Nabízejícímu subjektu se za záruky složené v hotovosti nevyplácejí žádné úroky.
6.5. SZIF uvolní přeplatky na jednoduché nabídkové záruce pro množství sušeného
odstředěného mléka, které nebylo požadováno.
6.6. SZIF uvolní nabídkovou záruku:


pro nepřípustné nabídky a pro množství sušeného odstředěného mléka, na které nebyla
nabídka přijata;



pro množství, za něž byla provedena platba do 30 dní od data vystavení a odeslání
„Prohlášení o přidělení množství sušeného odstředěného mléka“.

6.7. Nabídková záruka propadne pro množství sušeného odstředěného mléka, pro která
nebyla provedena platba do 30 dní od data vystavení a odeslání „Prohlášení o přidělení
množství sušeného odstředěného mléka“, kromě případů vyšší moci.
6.8. O propadnutí záruky je s nabízejícím subjektem vedeno správní řízení a nabízející subjekt
je o výši propadlé záruky informován oznámením o zahájení řízení a následně rozhodnutím
od Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk.
Bližší informace jsou zveřejněny na adrese: ww.szif.cz/SOT/Záruky/Intervenční prodej
živočišných komodit.

7.

Vznik smluvního vztahu

7.1. Vyplněním formuláře nabídky a jeho doručením na adresu SZIF je učiněn ze strany
nabízejícího subjektu návrh na uzavření kupní smlouvy, vedoucí v případě vybrání nabídky
Evropskou komisí k uzavření smluvního vztahu mezi nabízejícím subjektem a SZIF.
Ustanovení a podmínky vyhlášené v těchto obchodních podmínkách a ve výběrovém řízení,
ke kterému se nabídka vztahuje, se v případě přijetí nabídky stávají součástí kupní smlouvy
uzavřené mezi nabízejícím subjektem a SZIF.
7.2. Zařazení nabídek do přehledu nabídek zaslaného Evropské komisi předchází ze strany SZIF
ověření jejich přípustnosti v podobě formální kontroly nabídky a ověření dostatečné výše
nabídkové záruky.
7.3. V souladu čl. 31, bod 1 nařízení Komise (EU) 2016/1240 oznámí SZIF Komisi ve lhůtách
stanovených v prováděcím nařízení o zahájení prodeje všechny přípustné nabídky.
7.4. Aby mohla být uzavřena smlouva, musí být nabídnutá cena rovna nebo vyšší, než
minimální prodejní cena, stanovená rozhodnutím Evropské komise. Úspěšný nabízející je
podle čl. 34, bod 1 nařízení Komise (EU) 2016/1240 ten, který nabídne nejvyšší cenu.
Pokud není touto cestou přiděleno celé dostupné množství, přidělí se zbývající množství
ostatním nabízejícím seřazeným dle nejvyšší nabídnuté ceny sestupně.
7.5. Pokud by přijetí nabídky vedlo v daném skladovacím prostoru k překročení disponibilního
množství, přidělí se danému hospodářskému subjektu pouze dostupné množství. Se
souhlasem hospodářského subjektu však může SZIF přidělit zboží z náhradního skladu,
uvedeného v nabídce, aby bylo naplněno poptávané množství.
7.6. Pokud by přijetí dvou nebo více nabídek nabízejících stejnou cenu v konkrétním skladovacím
prostoru vedlo k překročení dostupného množství sušeného odstředěného mléka, dostupné
množství bude rozděleno úměrně množstvím, na která byly nabídky podány. Pokud by však
toto rozdělení vedlo k přidělení menších množství, než je minimální množství, na něž může být
podána nabídka, přidělení se uskuteční na základě losování. Výsledek losování je konečný.
7.7. Je-li po přijetí všech úspěšných nabídek množství sušeného odstředěného mléka ponechané ve
skladovacím prostoru menší než minimální množství, na něž může být podána nabídka, SZIF
nabídne toto zbývající množství úspěšným nabízejícím subjektům počínaje tím z nich, který
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nabídl nejvyšší cenu. Úspěšným nabízejícím subjektům se nabídne možnost koupit zbývající
množství za minimální prodejní cenu.
7.8. SZIF přidělí zboží podle data jeho uskladnění počínaje nejstarším zbožím z celkového
dostupného množství ve skladovacím prostoru určeném nabízejícím subjektem.

7.9. Evropská komise si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
7.10. SZIF v nejkratším možném termínu, nejpozději však třetí pracovní den ode dne vstupu
rozhodnutí Evropské komise v platnost oznamuje výsledky výběrového řízení všem jeho
účastníkům. Úspěšným účastníkům výběrového řízení probíhá oznámení formou vystavení
a zaslání “Prohlášení o přidělení množství sušeného odstředěného mléka“ dále jen
„prohlášení“, které má charakter přijetí nabídky – návrhu na uzavření kupní smlouvy
o prodeji sušeného odstředěného mléka. Dnem, kdy je prohlášení doručeno nabízejícímu
subjektu, dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji sušeného odstředěného mléka mezi
nabízejícím subjektem a SZIF dle těchto obchodních podmínek a dále dle výběrového
řízení, ke kterému se učiněná nabídka vztahuje.

8.

Prodejní cena a způsob platby

8.1. V prohlášení sdělí SZIF nabízejícímu subjektu (dále jen „kupujícímu“) mj. výši prodejní
ceny sušeného odstředěného mléka v EUR a poslední den lhůty pro zaplacení zboží.
8.2. Nabídnutá cena v EUR bude kupujícím hrazena v CZK, po přepočtu dle platného
směnného kurzu EUR/CZK naposledy stanoveného Evropskou centrální bankou,
www.ecb.int, před prvním dnem měsíce, ve kterém došlo k rozhodné skutečnosti.
Rozhodnou skutečností je den obdržení platné nabídky.
8.3. Kupující musí zaplatit prodejní cenu na speciální účet SZIF, číslo účtu: 1400033926001/0710, specifický symbol platby: číslo “Prohlášení o přidělení množství
sušeného odstředěného mléka“, variabilní symbol: identifikační číslo kupujícího.
Platba musí být realizována před vyskladněním zboží a to nejpozději do 30 dnů od data
vystavení a odeslání prohlášení. Pro účely těchto obchodních podmínek se realizací platby
rozumí připsání částky prodejní ceny na účet SZIF. Jestliže ovšem poslední den pro
provedení platby připadá na víkend či státní svátek, platba musí být připsána nejpozději
první následující pracovní den.
8.4. K prodejní ceně je připočítána DPH v platné sazbě daně,
s ustanovením Zákona o DPH.

stanovené v souladu

8.5. Intervenční prodej sušeného odstředěného mléka se považuje za dodání zboží
uskutečněné bez přepravy s místem plnění v České republice ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 1 Zákona o DPH.
8.6. Současně s realizací každé platby je kupující povinen SZIF – Oddělení školních programů
a intervenčních opatření zaslat v dostatečném předstihu, a to nejméně 3 pracovní dny před
plánovaným vyskladněním, písemnou žádost o vystavení výdejního listu, specifikovat
platbu (termín, variabilní symbol, částku), množství zboží a předpokládaný termín
vyskladnění. Žádosti o vystavení výdejního listu zaslané na e-mailovou adresu
podatelna@szif.cz nemusí být opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem.
8.7. SZIF umožní kupujícímu realizovat platbu za přidělené zboží také po částech, v tzv. dílčích
platbách, přičemž nejnižší dílčí platba se připouští ve výši odpovídající ceně za 20 tun
sušeného odstředěného mléka, je-li přidělené množství sušeného odstředěného mléka nižší
než 20 tun musí být jeho prodejní cena uhrazena jednou platbou. Bude – li platba připsána
na účet SZIF v nedostatečné výši, tj. bude-li odpovídat méně než 20 tunám a přitom rozdíl
v Kč nevznikne pouze zaokrouhlením, nebude platba uznána jako dostačující pro možnost
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vystavení výdejního listu a zboží nebude z intervenčního skladu uvolněno do doby, než
kupující uhradí rozdíl mezi požadovanou a realizovanou dílčí platbou. Na rozdíl mezi
požadovanou platbou SZIF a ze strany kupujícího realizovanou dílčí platbou upozorní SZIF
– Oddělení školních programů a intervenčních opatření kupujícího telefonicky a e-mailem.

9.

Přejímka zboží kupujícím

9.1. Skladovatel se podílí společně s kupujícím (odběratelem) na tvorbě harmonogramu
vyskladnění poté, co od SZIF obdržel prohlášení (kupní smlouva uzavřená mezi SZIF
a odběratelem) na jím skladované partie sušeného odstředěného mléka. Harmonogram
vyskladnění musí skladovatel bez zbytečného prodlení doručit SZIF - Oddělení školních
programů a intervenčních opatření. Vyskladnění se provede podle harmonogramu
vyskladnění. Byla–li dohoda o plánu vyskladnění, tj. harmonogram vyskladnění, uzavřena
v jiné než písemné podobě a vzniknou-li během vyskladnění jakékoliv nesrovnalosti, SZIF
nemůže a nebude na jinou než písemnou formu dohody brát zřetel.
9.2. K vyskladnění musí dojít nejpozději do 30 dnů od data vystavení a odeslání prohlášení.
Tato skutečnost musí být zohledněna v harmonogramu vyskladnění. Uplynutím této lhůty
je intervenční skladování ukončeno a toto množství se považuje za vyskladněné. Veškerá
rizika a náklady spojené s dalším skladováním zboží, které nebylo ve lhůtě převzato, nese
kupující.
9.3. Skladovatel je oprávněn a povinen uskladněné zboží vyskladnit pouze na základě obdržení
výdejního listu (povolení k výdeji zboží) vystaveného SZIF. Za účelem zamezení zdržení
vyskladnění zboží by měla být platba za zboží realizována nejpozději 3 pracovní dny před
předpokládaným zahájením vyskladnění. SZIF bude přísně spojovat vydání výdejního listu
s přijetím platby. Neexistují žádné výjimky a kupující by si měl vystavení a zaslání
výdejního listu ověřit u skladovatele před přípravou k převzetí zboží.
9.4. Kupující zajišťuje dopravní prostředky pro přepravu zboží v souladu s informací o druhu
dopravního prostředku, uvedenou v prodejním seznamu. Skladovatel zajistí při vyskladnění
nakládku palet na dopravní prostředek, pokud se jedná o nákladní vozidlo nebo železniční
vagon a uvedené činnosti spojené s vyskladněním budou prováděny v rámci cen za
vyskladnění, které skladovateli hradí SZIF. Skladovatel může zajistit, po dohodě
s kupujícím, provádění případných dalších činností spojených s vyskladněním (vyplnění
potřebných listin, zajištění úředního vážení apod.), přičemž tyto činnosti hradí kupující.
Přeprava zboží se zahájí na podnět kupujícího.
9.5. SZIF vyžaduje po kupujícím zpracování a zaslání hlášení o převzetí vyskladněného zboží
kupujícím, v němž bude písemně stvrzeno předání zboží skladovatelem a převzetí zboží
kupujícím, resp. osobou oprávněnou k převzetí zboží. Skladovatel a kupující, resp. osoba
oprávněná k převzetí zboží, stvrdí předání a převzetí skutečného množství zboží na
dopravní prostředek, přičemž musí být nahlášeny identické termíny odběru zboží
kupujícím, které vykazuje skladovatel pro SZIF prostřednictvím denního hlášení
a měsíčního výkazu zásob.
9.6. Hlášení o převzetí vyskladněného zboží kupujícím vyžaduje SZIF po kupujícím z důvodu
ověření údajů hlášených skladovatelem a dále jako podklad k dennímu a závěrečnému
vyúčtování. Hlášení o převzetí vyskladněného zboží kupujícím bude doručeno kupujícím
vždy nejpozději do 3. dne ode dne, ve kterém došlo k převzetí zboží kupujícím.
9.7. Pokud se kupující se skladovatelem nedohodnou jinak, zboží bude vyskladněno pouze
v případě, že kupující poskytne skladovateli, výměnou za palety, na nichž je sušené
odstředěné mléko vyskladňováno, adekvátní počet palet odpovídající kvality.
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10. Převedení vlastnických práv ke zboží
10.1. V případě, že bylo zboží zaplaceno a kupujícím převzato do 30 dnů od oznámení výsledku
výběrového řízení prostřednictvím prohlášení platí, že okamžikem fyzického dodání zboží
kupujícímu, tj. naložením zboží na dopravní prostředek, přechází veškerá vlastnická práva
ke zboží a rizika spojená se zhoršením jakosti a znehodnocením sušeného odstředěného
mléka a přepravní rizika na kupujícího.
10.2. Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 30 dnů od oznámení výsledku výběrového
řízení prostřednictvím prohlášení, je povinen od okamžiku uplynutí uvedené lhůty hradit
skladovací náklady za nepřevzaté zboží. V takovém případě může SZIF využít práva nechat
sušené odstředěné mléko na náklady kupujícího umístit odděleně od ostatních
intervenčních zásob sušeného odstředěného mléka, nebo nechat jej na náklady kupujícího
přeskladnit na jiné místo. Po uplynutí termínu pro převzetí sušeného odstředěného mléka
kupujícím přechází veškerá vlastnická práva ke zboží a rizika spojená se zhoršením jakosti
a znehodnocením na kupujícího.
10.3. Neuhradí-li kupující prodejní cenu za část či za celé přidělené množství k poslednímu dni
lhůty pro zaplacení zboží (platbu nelze ověřit na bankovním výpisu SZIF), bude kontrakt
změněn na nižší zaplacené množství, v případě nezaplacení celého množství bude kontrakt
ukončen zcela.
11.

Vyúčtování plateb za zboží

11.1. Na základě přijetí úplat (zálohových plateb) SZIF vystavuje daňové doklady k přijaté
úplatě.
11.2. Po přijetí denních informací o vyskladnění zboží vystaví SZIF daňový doklad – fakturu.
Jednotlivé úplaty (zálohy) a dodání uskutečněná v daném dni musí být uvedeny v rámci
denního vyúčtování na daňovém dokladu - faktuře.
11.3. Na základě přijetí všech informací o vyskladnění vystaví SZIF závěrečné vyúčtování za
každý uzávěrkový termín výběrového řízení, na každou smlouvu, ve kterém bude uvedena
částka buď dlužná SZIF, nebo kterou dluží SZIF kupujícímu. V závěrečném vyúčtování
budou uvedeny údaje o vyskladněném množství zboží v tunách, smluvní cena, DPH,
provedené platby, atp.
11.4. Bude-li na základě závěrečného vyúčtování vystaven kupujícímu daňový doklad - faktura,
kupující musí zaplatit celou dlužnou částku SZIF do 14 dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu.
11.5. Vzniknou-li na základě závěrečného vyúčtování přeplatky ve prospěch kupujícího, budou
co nejdříve kupujícímu vráceny zpět na jeho účet.

12. Náhrada z prodlení
12.1. SZIF není odpovědným a nebude se zabývat a akceptovat požadavky kupujících na náhrady
z prodlení či požadavky na úhradu nákladů vzniklých z kontraktu.

13. Uchování záznamů
13.1. Kupující je povinen uchovávat obchodní dokumentaci po dobu nejméně 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém byla tato dokumentace vystavena. Obchodní dokumentace
je definována jako všechny záznamy, evidence, doklady a podpůrné dokumenty, účetní
záznamy a korespondence kupujícího. Záznamy musí být zpřístupněny v běžné pracovní
době, po dohodě i mimo tuto dobu, pro kontrolu orgánům a pověřeným pracovníkům SZIF,
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Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu a Evropského účetního dvora pro účely
ověření či auditu transakcí.
13.2. Přeje-li si tak kupující subjekt, může používat "bezpapírový" systém k uchování
záznamů (elektronický přístup k počítačovým databázím), nebo takový, který zahrnuje
dřívější skartaci originální dokumentace, za předpokladu, že zaznamenává všechny údaje
nezbytné k podpoře nároků na platby a umožňuje snadný přístup k údajům pro oprávněné
úředníky. Systém by měl ve snadno přístupné formě poskytovat tolik informací jako systém
papírový, který nahrazuje.

14. Poskytování informací a povinná součinnost
14.1. Kupující je povinen umožnit kontrolu a poskytnout informace týkající se intervenčního
prodeje sušeného odstředěného mléka orgánům a pověřeným pracovníkům SZIF, Evropské
komise, Nejvyššího kontrolního úřadu a Evropského účetního dvora.

15. Smluvní pokuta
15.1. Neprávem obdržené platby musí kupující vrátit zpět SZIF.
15.2. V případě zjištění, že kupující subjekt získal bezdůvodné obohacení, je povinen je vrátit
SZIF ve lhůtě stanovené v písemné výzvě a zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně
z bezdůvodně přijatého plnění ode dne jeho odepsání z účtu SZIF do dne jeho připsání na
účet SZIF.

16. Postoupení pohledávek
16.1. Postoupení pohledávek třetím subjektům není přípustné.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či
nevymahatelnost celých obchodních podmínek s tím, že v takovém případě budou celé tyto
obchodní podmínky vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná nebo
nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva
a povinnosti SZIF vyplývající z těchto obchodních podmínek.
17.2. Kupující bere na vědomí, že pokud se v těchto obchodních podmínkách odkazuje na
jednotlivá ustanovení konkrétních právních předpisů, rozumí se tím i odkazy na aktuálně
platné znění právních předpisů a dále na srovnatelná ustanovení právních předpisů, které
je v budoucnu případně zcela či z části nahradí.
17.3. Tyto obchodní podmínky lze měnit a doplňovat pouze jejich písemným a číslovaným
dodatkem řádně podepsaným odpovědnou osobou SZIF a zveřejněným na www.szif.cz.
17.4. Platnost, plnění, výklad a účinnost těchto obchodních podmínek se řídí právem České
republiky, zejména občanským zákoníkem a přímo použitelnými předpisy EU.
17.5. Případné spory vzniklé z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se budou
řešit u soudu místně příslušného dle sídla SZIF.
17.6. Nabízející vyplněním formuláře nabídky, jeho opatřením všemi předepsanými náležitostmi
a doručením na adresu SZIF potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s ustanoveními
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a podmínkami obsaženými v těchto obchodních podmínkách, které se v případě přijetí
nabídky stávají součástí smluvního vztahu a uzavřené kupní smlouvy.
17.7. Pokud tyto obchodní podmínky výslovně nestanoví jinak, platí ustanovení nařízení Komise
(EU) 2016/1238 a 2016/1240.

Ing. Robert Zavadil
ředitel Odboru společných organizací trhů, v.r.
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