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Český svaz chovatelů masného skotu, z. s.                                                                                DIČ: CZ00536903      
Těšnov 65/17                                                               ID datové schránky: y23tguu 
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SMLOUVA 
o provádění Kontroly užitkovosti masných plemen skotu  uzavřená mezi 

 
Český svaz chovatel ů masného skotu, z. s. 
Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČO: 00536903 
Zastoupený Františkem Farkou , předsedou svazu 

(dále jen ČSCHMS) 
 
a 

…………………………….…………………………….. 
…………………………….…………………………….. 
…………………………….…………………………….. 
…………………………….…………………………….. 

 
 (dále jen chovatel) 

 
Chovatel je – není*  řádným členem Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s. (ČSCHMS)  

          (*nehodící se škrtněte) 

1. Kontrola užitkovosti masných plemen skotu (dále jen KUMP) se řídí „Metodikou kontroly užitkovosti masných 
plemen skotu“. Plné znění metodiky je k dispozici na internetových stránkách ČSCHMS v sekci legislativa/ČSCHMS. 

2. ČSCHMS se zavazuje provádět KUMP podle platné metodiky v těchto chovech: 

Chov    č. chovu v ÚE     stupe ň KUMP    plemeno 

……………..…………..  …………………………..  ………………………..    …………… 
…………..……………..  …………………………..  ………………………..  …………… 
………………..………..  …………………………..  ………………………..  …………… 
……………………..…..  …………………………..  ………………………..  …………… 
 
3. Chovatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění KUMP (zejména je nezbytná naháněcí ulička, manipulační 
prostor pro vážení a hodnocení zvířat, nášlapná deska a 12 V zdroj pro digitální váhu), umožnit přístup do objektu 
pověřeným pracovníkům ČSCHMS a řádně a včas poskytovat pověřenému pracovníkovi ČSCHMS úplné a pravdivé 
údaje spojené s výkonem KUMP.  

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu. Odstoupit od smlouvy mohou účastníci 
písemnou formou nejpozději 1 měsíc před ukončením kontrolního roku. V případě neplnění povinností vyplývající 
z této smlouvy a z Metodiky KUMP má ČSCHMS právo výkon KUMP ukončit kdykoliv v průběhu roku. 

5. Kontrola užitkovosti se v chovu provádí na základě telefonické či elektronické objednávky chovatele adresované 
pověřenému pracovníkovi ČSCHMS.  

6. Poplatky za provádění KUMP za každou krávu zapojenou do kontroly k 30. 9. příslušného/kontrolního roku jsou 
stanoveny finančním řádem ČSCHMS (sazebníkem poplatků). KUMP je dotována z národních podpor dle dotačního 
titulu 2.A.e.1.a). Po uzavření kontrolního roku má chovatel nárok na dotaci ve výši přiznaných finančních prostředků, 
pokud je tato dotace za dané období vyplácena. 

 7. Chovatelem určený pracovník pro provádění KUMP: Jméno a p říjmení:……………………..………...……………….. 

telefon:…..……….…………..……email:……………….……………..…….………pozice:…………………..………………. 

byl seznámen s náplní metodiky KUMP a na podkladě provedeného školení je schopen plnit podmínky pověřeného 
pracovníka ČSCHMS a vykonávat KUMP v rozsahu platné metodiky (vedení prvotní evidence, zjišťování porodní 
hmotnosti telat) ve výše uvedeném chovu. 
 
V ………………………….. dne ……………………… 
 
  

     Za chovatele:…………………….   Za ČSCHMS:…………………………….. 




