Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Benešovská 123, 252 09 Hradištko

CENÍK SLUŽEB LABORATOŘE PRO ROZBOR MLÉKA
Ceny rozborů a služeb pro zpeněžování mléka

A) Ceny rozborů vzorků mléka pro zpeněžování, zpracovaných ve dnech běžného provozu laboratoře pro
pravidelné zakázky podle Smluv o kontrolní činnosti

Druh rozboru

Kč/rozbor

a)

stanovení analytického složení mléka, bodu mrznutí a somatických buněk

b)

stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním a průkaz inhibičních
látek

c)

stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním

76,125,75,-

d) průkaz inhibičních látek

66,-

e)

stanovení počtu koliformních bakterií

82,-

f)

stanovení bodu mrznutí kryoskopickou metodou

70,-

g)

stanovení celkového počtu mikroorganismů kultivační metodou

118,-

h) stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

100,-

i)

100,-

stanovení počtu termorezistentních mikroorganismů

B) Ceny rozborů vzorků zpracovaných mimo běžný provoz laboratoře, v neděli a ve svátek

Druh činnosti

Kč

Zprovoznění přístroje (příprava přístroje k rozborům), příprava zakázky ke zpracování

600,-

C) Ceník doplňkových služeb
Druh služby

Kč za jednotku

Příprava podkladů a telefonické oznámení výsledků zkoušek jedné zakázky ihned po
jejich zpracování.

30,-

Příprava a odeslání druhého a dalšího výtisku protokolu o zkoušce podle požadavku
objednatele, cena za jeden protokol.

30,-

Příprava datových souborů s výsledky zkoušek a jejich odeslání elektronickou poštou,
cena za vytvoření a odeslání jedné zprávy.
Zpracování vzorku z jiné, než standardizované vzorkovnice, opatření vzorkovnice
čárovým kódem přístrojově čitelným v LRM. Zpracování vzorkovnice mimo systém
koloběhu vzorkovnic (vlastní vzorkovnice mlékárny).
Příprava vzorkovnic pro mikrobiologické analýzy (umytí, dávkování konzervačního činidla
a sterilace) nad rámec běžné výměny vzorkovnic při zpracování vzorků nebo při použití
nestandardních vzorkovnic, cena za jednu vzorkovnici .
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25,10,-

10,-

D) Pravidla pro přejímku, zpracování zakázek a vysvětlení použitých termínů
Zakázkou se rozumí jeden vzorek nebo skupina vzorků dodaná k rozborům do laboratoře. Vzorky dodané
v jedné zakázce mohou být analyzovány pouze jednotně na základě objednávky některého typu analýz
uvedených v části A) tohoto ceníku. Zásilka vzorků může obsahovat několik zakázek, které musí být
jednoznačně odlišitelné a jednotně identifikované (uložením v přepravním boxu, dodanými průvodními
doklady a typem značení vzorkovnic).
Zakázce musí předcházet elektronická objednávka rozboru přes elektronický systém poskytnutý laboratoří.
Laboratoř pro smluvní partnery poskytuje pouze typy analýz, které jsou uvedené v části A) ceníku.
Běžným provozem laboratoře je míněna doba vyhrazená pro převzetí zakázky pracovníky laboratoře
v pracovní dny a pracovní soboty vyhlášené laboratoří v době od 6:00 do 14:00 hodin.
Analytickým složením mléka se rozumí stanovení tuku, bílkovin, kaseinu, laktózy, volných mastných kyselin,
močoviny, bodu mrznutí a tuku prosté sušiny.
Objednávka rozboru Je podmíněna elektronickou objednávkou v informačním softwaru ČMSCH, a.s.
Pro nesmluvní partnery se k ceně zakázky připočítává 40 Kč za administraci zakázky.

Uvedené ceny jsou pro smluvní partnery platné od 1. 1. 2021.
K uvedeným cenám bude vyúčtována DPH podle platných předpisů.
ČMSCH, a.s.
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