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Vysvětlivky k dokumentu GMP+ C4 Sazebník 2020 
 

Veškeré tarify uvedené níže pocházejí z dokumentu GMP+ C4 Sazebník. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout náhled 

na výpočet příspěvků certifikovaných společností. Níže je uvedeno několik příkladů, které slouží jako příklad pro stanovení 

příspěvků.  

 

Příklad 1 

 

Přepravní společnost s více než dvěma zaměstnanci, certifikovaná pro rozsah Přeprava krmiva, Silniční 

přeprava.  

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Přeprava krmiv, Silniční přeprava Více než  

2 zaměstnanci 

258,50 € 

  Příspěvek 258,50 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 258,50 € 

 

Příklad 2 

 

Přepravní společnost s jedním nebo dvěma zaměstnanci, certifikovaná pro rozsah Přeprava krmiva, Silniční 

přeprava. 

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Přeprava krmiv, Silniční přeprava 1 nebo 2 zaměstnanci2 110,00 € 

  Příspěvek 110,00 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 110,00 € 

 

Příklad 3 

 

Loď certifikovaná pro rozsah Přeprava krmiv, přeprava po vnitrozemských plavebních cestách. 

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Přeprava krmiv, Přeprava po vnitrozemských plavebních 

cestách 

  44,50 € 

  Příspěvek 44,50 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 44,50 € 

  



 

 

Vysvětlivky k dokumentu GMP+ C4 Sazebník 2020 

2020 2/4 

Příklad 4 

 

Společnost certifikovaná pro rozsah Výroba zvířecích krmiv, rozsah Přeprava krmiv, Silniční přeprava.  

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Výroba krmných materiálů   258,50 € 

Přeprava krmiv, Silniční přeprava Doplňující poplatek2 

40% 

103,40 € 

  Příspěvek 361,90 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 361,90 € 

 

 

Příklad 5 

 

Společnost certifikovaná pro  

rozsah Výroba krmných směsí,  

rozsah Obchodování s krmnými, 

rozsah Přeprava krmiv, Silniční přeprava. 

rozsah vyhlášky pro danou zemi Výroba krmiv bez antibiotik– výrobní provozovna  

 

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Výroba krmných směsí   258,50 € 

Obchodování s krmnými Příspěvek2 

40 % 

103,40 € 

Přeprava krmiv, Silniční přeprava Příspěvek2 

40 % 

103,40 € 

Krmiva bez antibiotik - výrobní provozovna Příspěvek2 

40% 

103,40 € 

  Příspěvek 568,70 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 568,70 € 
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Příklad 6 

 

Společnost certifikovaná pro: 

rozsah Výroba krmných směsí,  

rozsah Výroba krmných materiálů, 

rozsah Výroba krmných přísad, 

rozsah Skladování a překládka krmiv, 

rozsah Přeprava krmiv, Silniční přeprava, 

rozsah Přeprava krmiv, Železniční přeprava, 

rozsah Obchodování s krmnými materiály. 

 

 

Popis rozsahu Komentář Částka 

Výroba krmných směsí   258,50 € 

Výroba krmných materiálů Příspěvek2 

40% 

103,40 € 

Výroba krmných přísad Příspěvek2 

40% 

103,40 € 

Skladování a překládka krmiv Příspěvek2 

40% 

103,40 € 

Přeprava krmiv, Silniční přeprava Příspěvek2 

40% 

103,40 € 

Přeprava krmiv, Železniční přeprava Příspěvek3 

10% 

25,85 € 

Obchodování s krmnými materiály Příspěvek3 

10% 

25,85 € 

  Příspěvek 723,80 € 

 

Ve výše uvedeném případě je roční příspěvek: 723,80 € 

 

Doplňující informace: 

Pokud by tyto vysvětlivky v nešťastném případě obsahovaly nesprávné hodnoty, je pro stanovení výše 

příspěvků vždy rozhodující dokument GMP+ C4 Sazebník 2020.  

 

Veškeré uvedené slevy a přirážky platí pouze pro příspěvky vztahující se k roku 2020. 
1 Tato sazba platí pouze v případě, že certifikační orgán správně zpracoval registraci v databázi GMP+ 

International. 
2  Přirážka ve výši 40 % účtovaná za každý druhý a následný rozsah. 
3 Přirážka ve výši 10 % za šestý a každý další rozsah. 

 

Společnosti, které dobrovolně přestoupí k jinému certifikačnímu orgánu během platnosti certifikátu, 

nemusejí provádět další platbu příspěvku za příslušný rok ve vztahu k nově vydanému certifikátu. Veškerým 

společnostem jsou příspěvky ze strany GMP+ International účtovány pouze jednou ročně. 
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© GMP+ International B.V.  

Všechna práva vyhrazena. Informace v této publikaci lze zobrazovat, stahovat a tisknout pouze pro vaše vlastní 

nekomerční použití. Pro ostatní případné typy použití je nutné si předem obstarat písemné povolení společnosti 

GMP+ International B.V. 

 

Odmítnutí odpovědnosti: 

Tato publikace byla zřízena za účelem poskytnutí informací zainteresovaným stranám, s ohledem na 

normy GMP+. Publikace bude pravidelně aktualizována. Společnost GMP + International B.V. není 

zodpovědná za žádné nepřesnosti v této publikaci. 


