Výkupní ceny zvěřiny pro rok 2018
Lesní družstvo Borovná, Lesovna v Parku 105, 588 56 Telč
IČO: 18198724, DIČ: CZ18198724
e-mail: ldborovna@ldborovna.cz, www.ldborovna.cz
Doba výkupu: PO – PÁ
SO – Ne, svátky

6.00 – 9.00 hod.
na telefon

777 167 082 p. Fišer
776 894 959 p. Šindelář
777 167 085 p. Baránek

Výkupní ceny a podmínky výkupu
Druh zvěřiny
Srnčí

Černá

Váha po srážce

Jakost

Výkupní cena Kč/kg

10 kg +

I.

100,-

8 – 9,90 kg

II.

75,-

5 – 7,90 kg

III.

50,-

20 – 69 kg

I.

20,-

15 - 20 kg, 70+ kg

II.

15,-

Daněk

65,-

Vysoká

65,-

Muflon

20,-

Srážky
Srnčí zvěř
Průstřel plece
Průstřel plece 2x
Průstřel hřbet
Průstřel kýta
Průstřel kýta 2x
Průstřel kýta + hřbet
Poškození svíček
Znečištění

2kg
2kg
5kg
5kg
1kg
1kg

Zvěř černá, vysoká, muflon
Průstřel plece
Průstřel obou plecí
Průstřel hřbet
Průstřel kýta
Průstřel kýta 2x
Průstřel kýta + hřbet
Poškození svíček
Znečištění

až 5%
až 10%
až 15%
až 15%
až 30%
až 30%
5%
10%

Všeobecná ustanovení:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vykupuje se zvěřina ulovená běžným mysliveckým způsobem. Dodávaná zvěřina musí odpovídat
platné legislativě, včetně lístku o původu zvěře opatřeného razítkem a podpisem laického prohlížitele.
Zvěřina se vykupuje řádně ošetřená, vypláchnutá, odvětralá, čistá a suchá.
Spárkatá zvěř se vykupuje bez hlavy a běhů. U černé zvěře vykoupené s hlavou se sráží 10 %
hmotnosti. Vykoupená spárkatá zvěř se váží na celé kg.
Černá zvěř musí být odplecená a zbavená vnitřního sádla.
Veškeré srážky jsou orientační, určí se při výkupu.
Vykoupená zvěřina se platí převodem z účtu na základě vystavené faktury (EET), vždy až po převzetí
zvěřinovým závodem (zpravidla do 14 dnů).
Ceny jsou platné od 16. 5. 2018 do 30. 11. 2018.
Stanovené výkupní ceny jsou bez DPH.
Ceny u zvěře vysoké a mufloní budou upřesněny před odlovem.

! Těžké kusy položit na vzdušnou podložku (paletu) - nebezpečí zapaření (nenechávat na káře za auto do rána
bez podložky).
Z důvodu špatných zkušeností z neodhalených závad při ošetření zvěřiny budeme platby provádět až po
převzetí zvěřiny zvěřinovým závodem.

V Telči 30. 7. 2018

Ing. Čermák Rostislav
vedoucí lesní správy

