
Sazebník poplatků Českého svazu chovatelů masného skotu 

 
1. Členské vklady do ČSCHMS  

 Sazba Kč: 

a) řádní členové  

 jednorázový vstupní poplatek 5 000,- 

            úhrada: člen na základě schválení o přijetí do svazu  

 roční poplatek 500,- 

            úhrada: člen nejpozději do 31.3. daného roku  

b) zájmoví členové  

 roční poplatek  500,- 

            úhrada: člen nejpozději do 31.3. daného roku  

Poznámka: 

 jednorázový vstupní poplatek se platí pouze v případě, že nebyl 

uhrazen na základě členství v plemenné knize 

 termín 31.3. neplatí pro členy, kteří se podají přihlášku v průběhu roku   

  

2. Poplatky za kontrolu užitkovosti (KUMP) 

 Sazba Kč: 
a) stupeň „A“  

 za zapojenou krávu a rok 170,- 

            úhrada: chovatel na základě faktury  

b) stupeň „B“  

 za zapojenou krávu a rok 110,- 

            úhrada: chovatel na základě faktury  

  

3. Poplatky za poradenství v chovech mimo KUMP 

 Sazba Kč: 

 správa a údržba programu PC skot (PC chovatel) 

      (1. návštěva při zavádění programu zdarma) 

      úhrada: chovatel na základě faktury 

300,-/hod +  

paušální poplatek 

cestovné 500 Kč 

 

 výkon odborných činností, poradenství a ostatních služeb 

      úhrada: chovatel na základě faktury    

500,-/hod +  

paušální poplatek 

cestovné 1000 Kč 
Poznámka: 

 činnosti uvedené v bodě 3 tohoto sazebníku budou provedeny pouze na 

základě předem zaslané objednávky 

 

 
4. Poplatky za obchodní činnost (prodej skotu) 

 Sazba Kč/%: 

 vybrané kategorie skotu (zástavový, jatečný) pro členy ČSCHMS 

      úhrada: prodávající chovatel srážkou z ceny 

1 % 

z prodejní ceny 

 

 vybrané kategorie skotu (zástavový, jatečný) pro nečleny ČSCHMS 

      úhrada: prodávající chovatel srážkou z ceny 
 

2 % 

z prodejní ceny 

 plemenné jalovice, býčci 

plemenné krávy a březí jalovice 

plemenní býci 
      úhrada: prodávající chovatel srážkou z ceny 

 

200,- Kč/ks 

300,- Kč/ks 

500,- Kč/ks 

Poznámka: 

 podkladem ke stanovení prodejní ceny je "přejímací protokol", sazba 

může být rovněž účtována v cizí měně, pokud je v ní obchodováno 

 



 

Sazebník schvaluje členské shromáždění ČSCHMS na dobu neurčitou. 

Schváleno VČS dne: 26.9.20012 na Skalském Dvoře. 

Sazebník vstupuje v platnost dne 1.10.2012. 

 

 
 


