
Sídlo a fakturační adresa: 
Český Svaz chovatelů masného skotu, o. s. IČO: 00536903 
Rubešova 10/83  DIČ: CZ00536903 
120 00 Praha 2  ČS Praha 5, č. účtu: 123459399/0800 

 

Pravidla pro obchodní činnost při ČSCHMS 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Účelem tohoto materiálu je stanovení principů, kterými se řídí obchodní 

činnost vykonávaná prostřednictvím Českého Svazu chovatelů masného skotu 
(dále jen "Svaz") pro členy Svazu a v případě jatečného a zástavového skotu i 
nečleny Svazu (dále je "chovatel").  

2. Výkon obchodní činnosti je službou chovatelům, kteří mají možnost se do ní 
na základě jejich svobodného rozhodnutí dobrovolně zapojit. 

3. Svaz se stává v rámci obchodních aktivit prostředníkem mezi odběratelem 
(zpravidla zahraničním) a dodavatelem (chovatelem). 

4. Zahájení obchodní činnosti Svazu bylo schváleno rozhodnutím výboru Svazu 
ze dne 24. 5. 2012 a vyplývá z usnesení výroční členské schůze z roku 2010. 

5. Výkon obchodní činnosti je zjišťován a organizován zejména prostřednictvím 
aparátu Svazu (předseda, ředitel a inspektoři Svazu). 
 

II. Vyhlašování poptávek  
1. Vyhlašování jednotlivých obchodních poptávek se děje primárně 

prostřednictvím internetové služby Svazu MaSkot (www.cschms.cz/maskot), 
která je po registraci přístupná všem chovatelům. 

2. Každá obchodní poptávka obsahuje konkrétní požadavky ze strany odběratele 
(např. termín platnosti nabídky, kvalitativní a kvantitativní požadavky) a cenu 
(je-li známa). Každý registrovaný chovatel má možnost se do vyhlášené 
obchodní poptávky přihlásit. 

3. Zájem chovatele o nabízenou obchodní poptávku je vyjádřením jeho 
svobodné vůle k její realizaci a zavazuje se tímto, že disponuje nabídnutým 
počtem zvířat a že jejich kvalita odpovídá definovaným požadavkům. 

4. V případě, že se prostřednictvím služby MaSkot nepodaří v souhrnu 
zabezpečit dostatečný počet zvířat požadovaný odběratelem, přistupuje se k 
oslovování chovatelů formou emailu, telefonicky či osobním kontaktem. 
 

III. Výběr dodavatelů a sjednávání obchodu 
1. Při konečném výběru chovatelů, kteří se zúčastní daného obchodního 

případu, se vždy přihlíží k rychlosti podání nabídky a ke splnění požadavků 
definovaných v každém jednotlivém obchodním případě (např. lokalita, počet 
nabídnutých jedinců na prodej, kvalitativní parametry atd.). Na základě toho je 
odpovědným zástupcem Svazu sestaven seznam chovatelů (dodavatelů), 
kteří jsou osloveni a jsou s nimi prodiskutovány další náležitosti potřebné k 
úspěšné realizaci obchodního případu. Ostatním přihlášeným nevybraným 
chovatelům, kteří prostřednictvím služby MaSkot včas podali své nabídky, jsou 
oznámeny důvody, proč nebyli do obchodního případu vybráni. V případě 
odstoupení již vybraného chovatele, budou přednostně osloveni původně 
odmítnutí chovatelé, kteří do daného obchodního případu podali své nabídky. 
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2. V případě, že je obchod sjednáván podle odst. II bod 4., rozhodnutí o výběru 
chovatelů (dodavatelů) přísluší výhradně odpovědnému zástupci Svazu. Ten 
se při výběru chovatelů rozhoduje především s přihlédnutím k počtu 
nabídnutých jedinců od jednotlivých chovatelů, stejně jako množství a kvalitě 
nabídnutých zvířat v určité lokalitě tak, aby byly co nejlépe pokryty požadavky 
odběratele. V každém případě dbá na minimalizaci všech nákladů spojených s 
organizačním zabezpečením a veškerou logistikou daného obchodního 
případu a také na hospodárnost využívání dopravních prostředků určených k 
transportu zvířat. 

3. Výběr dodavatelů je výlučné právo Svazu, jehož odpovědný zástupce se při 
něm řídí těmito pravidly. Proti konečnému výběru dodavatelů se není možné 
odvolávat ani proti němu jinou formou protestovat jinak než prostřednictvím 
revizní komise Svazu. Současně je nepřístupné uplatňovat vůči Svazu nějaké 
finanční či jiné sankce plynoucí z tohoto rozhodnutí. 

4. V případě osobního výběru zvířat objednatelem se chovatel zavazuje 
poskytnout součinnost při výběru zvířat a zabezpečit k tomu potřebnou 
dokumentaci (např. karty zvířat, opisy vážení atd.). 

5. Dohoda o realizaci obchodu probíhá ústní formou a není o ní sepisována 
žádná smlouva. Svaz i chovatel jsou srozuměni, že dojednání obchodu je 
dobrovolným aktem obou stran a do doby realizace obchodu je k jeho 
uskutečnění nic smluvně nezavazuje. Svaz i chovatel se však zavazují, že 
udělají maximum k úspěšnému uskutečnění obchodu. 

6. Chovatel bere na vědomí, že zprostředkování prodeje probíhá přes 
shromažďovací středisko k tomu určené. Vyžaduje-li to situace, může být 
chovatel požádán o dopravu jeho zvířat na příslušné místo. Toto se vždy řeší 
v součinnosti a po dohodě s odpovědnou osobou ze strany Svazu. 

7. Svaz neručí za neuskutečněné obchody, nenese záruky za případné uzavření 
hranic z důvodů nákazové situace, celní bariéry a další rizika, která mohou v 
průběhu přípravy obchodu nastat. 

8. V případě neuskutečnění obchodu či zpoždění v jeho realizaci nejsou 
uplatňovány ani vůči jedné ze stran žádné sankce ani účtovány žádné finanční 
či jiné náhrady, a to ani v případě, že již prokazatelně vznikly náklady spojené 
s realizací obchodu. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nemůže dojít k 
uskutečnění obchodu, zavazují se obě strany (Svaz i chovatel) se o tom 
bezodkladně vzájemně informovat. V tomto případě se dále postupuje dle 
bodu 2. 

9. V případě, že jednání ze strany chovatele není v souladu s těmito principy či 
se jinak morálně vymyká běžným standardům a zvyklostem, si Svaz vyhrazuje 
právo ukončit s takovýmto chovatelem spolupráci a v případě dalších 
obchodních akcí ho z nabídek bez předchozího upozornění vyřadit. 

 
IV. Ceny, platby a garance 

1. Nabídnutá cena bez DPH (je-li známa) je součástí vyhlášení obchodní 
poptávky. Není-li součástí poptávky, je s ní chovatel srozuměn při osobním 
(telefonickém) jednání. V případě odmítnutí nabízené ceny je postupováno v 
souladu s odst. III bod 2. Nabídnutá cena odběratelem je i konečnou cenou 
pro chovatele. Svaz si z ceny nebere žádnou provizi ani jinou formou částku 
nesnižuje. 
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2. V případě realizace obchodu Svaz garantuje chovateli platbu za dodaná 
zvířata. Ta je chovateli vyplácena na základě jím vystavené faktury. Platba 
probíhá bezodkladně po skončení obchodu (není-li vzájemně dohodnuto jinak) 
v českých korunách podle kurzu určeného Svazem. S kurzem je chovatel 
seznámen po skončení obchodu ústní či písemnou formou (emailem).  

3. Kurz je stanoven s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu a také k termínu 
přijetí platby od odběratele. V případě, že chovatel s daným kurzem 
nesouhlasí, je částka za prodaná zvířata vyplacena v zahraniční měně (EUR) 
na devizový účet chovatele. Pokud chovatel devizový účet nemá, či 
neakceptuje platbu v zahraniční měně, je chovatel povinen respektovat 
nabídnutý kurz přepočtu na české koruny. Platby v hotovosti nejsou 
umožněny.   

4. Svaz vede oddělenou účetní i interní evidenci všech obchodních případů. 
Transparentnost v obchodních aktivitách (vydané i přijaté faktury, stejně jako 
vlastní finanční tok) je na základě písemné žádosti chovatele podané 
předsedovi revizní komise možné kdykoliv doložit. 

 
V. Poplatky za obchodní činnost 

1. Obchodní aktivity Svazu jsou vykonávány službou chovatelům jako nezisková 
činnost. Za obchodní činnost jsou účtovány pouze poplatky, které slouží k 
pokrytí nákladů na straně Svazu spojené se zabezpečením obchodu. Poplatky 
jsou dané sazebníkem Svazu, který byl schválen výroční členskou schůzí a 
který je volně dostupný na webových stránkách Svazu. Sazebník je závazný 
pro všechny chovatele, kteří se do obchodování prostřednictvím Svazu 
zapojili, a to jak členské subjekty, tak i nečleny.  

2. Poplatky jsou chovatelům fakturovány po skončení obchodu v české měně. 
3. Chovatel se zavazuje bezodkladně fakturu uhradit. 
4. Vzniknou-li při přípravě a realizaci exportu (zejména do třetích zemí) 

vícenáklady spojené se zabezpečením obchodu (např. spojené s veterinární 
činností atp.), může Svaz požadovat úhradu těchto nákladů po chovateli.   

5. Chovatel souhlasí s interním uveřejněním ceny za kterou byl obchod 
zrealizován. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení  
1. Tento materiál stanovuje základní pravidla a principy obchodní činnosti Svazu. 

V případě, že nastane situace, kterou tato pravidla neobsahují, řešení těchto 
případů připadá zodpovědné osobě Svazu, která danou situaci řeší 
nejvhodnějším způsobem a je povinna seznámit chovatele s tímto řešením. 

2. Tato pravidla byla projednána a schválena výborem Svazu dne 14.2.2013 a 
tímto dnem vstupují v platnost. 

 
 

vypracoval: Kamil Malát 


