
MaSkot - systém obchodních poptávek, hlášení cen zástavu a správy členských údajů 
 
Dovolte, abychom Vám ve stručnosti představili MaSkota – nový webový nástroj Českého svazu chovatelů 
masného skotu. Základním smyslem MaSkota je nabídnout chovatelům masného skotu (členům ČSCHMS a 
některé funkce i nečlenům) nové funkce a svazu usnadnit agendu. 
V této chvíli Vám MaSkot nabízí tyto tři funkce: 
 

1. Zobrazení či úpravu Vašich údajů jako je adresa, fakturační adresa, kontaktní údaje 
2. Evidenci cen zástavu – podělte se anonymně o informace a sami něco získejte. Pokud nám nahlásíte 

cenu, za kterou jste zástav prodali, na oplátku se můžete podívat i do cen, za které se zástav aktuálně 
prodává jinde v republice 

3. Obchodní systém poptávek – některé poptávky jsou svým rozsahem tak zásadní, že je 
nepravděpodobné, aby tyto zajímavé obchody pokryl jediný chovatel. V našem internetovém 
obchodním systému lze takové akce vyhlásit a umožnit tak všem našim členům se do takové akce 
hromadně zapojit. 

 
První krok: Kde najdete MaSkota 
MaSkota najdete na samostatné webové adrese: http://www.cschms.cz/maskot. Nejsnadněji se však do 
systému proklikáte přímo z úvodní stránky svazu, tedy www.cschms.cz. V pravé horní sekci najdete formulář 
pro přihlášení stejně jako odkaz na registraci nového uživatele. 
 
Druhý krok: Registrace 
Jako každý webový nástroj i MaSkot po Vás bude chtít jméno a heslo pro přihlášení. Proto je třeba se 
registrovat – tedy požádat o přihlašovací jméno (login), zvolit si heslo a vyplnit veškeré kontaktní údaje. 
Registraci najdete na úvodní stránce ČSCHMS či pod odkazem Nová registrace v menu MaSkota.  
 
Po odeslání registračního formuláře bude na Vámi uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email 
s aktivačním odkazem. Je potřeba, aby jste na aktivační odkaz kliknuli, díky tomu ověříme správnost uvedené 
emailové adresy a teprve potom bude Vaše registrační žádost předána našim správcům k ručnímu schvalování. 
 
Důležité: Prosíme o pravdivé a pečlivé vyplnění správných registračních údajů. Pokud jste členem svazu, tyto 
údaje budou zároveň považovány za aktualizaci Vašich kontaktů v evidenci členů svazu.  
 
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v registraci vyplňujete údaje za Vás, jako osobu a za také za 
společnost. Samozřejmě, pokud podnikáte jako fyzická osoba, údaje budou možná shodné (2x stejný telefon, 
2x stejný email), ale v ostatních případech, pokud je to možné, uveďte správné údaje (telefon či email na Vás 
jako osobu a na společnost mohou být rozdílné). 
 
Třetí krok: Přihlášení jménem a heslem 
Pro přihlášení potřebujete přihlašovací jméno (tzv. login) a heslo, které Vám pro kontrolu rovněž zašleme 
emailem po schválení Vaší registrace. Tyto údaje zapište do přihlašovacího formuláře a klikněte na tlačítko 
Přihlásit. Alternativní možností je použít takzvané Permalinky. Jsou to speciálně připravené odkazy, které Vám 
rovněž pošleme s potvrzením registrace a tyto odkazy nahrazují přihlašování – jednoduše na ně kliknete a již 
jste přihlášeni do MaSkota. 
 
Čtvrtý krok: Co vlastně MaSkot umí? 
Po úspěšném přihlášení naleznete v levém menu výpis služeb, ke kterým Vám byl nastaven přístup. 
 

A. Správné údaje o Vás 
Sekce Údaje subjektu slouží k úpravě Vašich kontaktních údajů, které o Vás vedeme. Tyto adresy slouží 
například k zaslání Zpravodaje nebo se objevují na fakturách. Chcete-li něco změnit, vyplňte požadované 
změny (Klikněte na Údaje subjektu a po té na Adresa sídla) a na konci formuláře klikněte na tlačítko 
Uložit změny. 
Také si povšimněte, že v levé nabídce se rozbalily nové možnosti (odkazy), protože údajů, které vedeme je 
mnoho a jsou tedy rozčleněny do několika samostatných celků (Adresa sídla, Korespondenční adresa, 
Kontakty). Pokud jste členy svazu, zobrazí se Vám rovněž sekce Členství v ČSCHMS, kde můžete 
nahlédnout do dalších údajů. 
 
B. Hlášení cen zástavu 



Tuto funkci najdete pod odkazem Ceny zástavu. Zde naleznete možnost jak zapsat Vámi realizovaný 
prodej, tak zobrazit výsledky, které jsou již známy od dalších chovatelů. Pokud jste tedy právě prodali 
zástavový skot, klikněte na Ceny zástavu a dále na Nové hlášení. Naopak, pokud Vás zajímají souhrnné 
výsledky, naleznete je v Ceny zástavu – Výsledky. 
 
Je dobré vědět: Vámi uvedená data jsou anonymní a vidíte je pouze vy - všichni ostatní uživatelé 
mohou vidět pouze anonymní výsledky, které jsou zprůměrovány. Data, které takto sbíráme považujeme za 
vysoce důvěrná a nikdy nejsou zobrazena v konkrétní podobě, s konkrétním jménem společnosti. 
Princip vzájemnosti: celý systém je založen na dobrovolné spolupráci, pokud údaje doplníte, naoplátku 
můžete vidět i výsledky. Protože je tento systém novinkou, pro letošní rok se mohou do systému podívat 
na výsledky všichni, kdo projeví zájem. V příštím roce však již princip vzájemnosti uplatníme – kdo nepodá 
ani jedno hlášení, nebude moci zobrazit výsledky. 
Pokročilé možnosti: Kromě základní ceny za poslední období máte možnost využít nejrůznější filtrovací 
kritéria (plemeno, oblast, pohlaví aj.) a získat tak výsledek, který lépe odpovídá vašim požadavkům  
 
C. Obchodní systém poptávek 
Role obchodního poptávkového systému je jednoduchá – zorganizovat rozsáhlejší poptávky a zajistit, aby 
jste se o takovýchto poptávkách vůbec dozvěděli. V MaSkotu je tedy nejdříve potřeba, aby jste si určili, 
které obchodní akce Vás zajímají. Pokud si přejete emailem zasílat hlášení o nově vyhlášené poptávce, 
prvně klikněte na Obchodování – Nastavení emailu a doplňte svou emailovou adresu, na kterou Vám 
hlášení přijdou. Dále nezapomeňte nastavit, o co vlastně máte zájem – v sekci Nastavení hlášení vyberte 
plemeno, kraj atp. – podobně, jako jste zvyklí tyto parametry nastavit například na Burze/Hlídací pes. 
 
Až se naskytne ta správná příležitost, pošleme Vám email. Vy si následně můžete prohlédnout parametry 
poptávky a pokud se rozhodnete zapojit, je třeba se do této obchodní akce přihlásit (Obchodování, 
tlačítko Detail v příslušné poptávce, Přihlášení do nabídky). 
Většina obchodních akcí si od Vás také vyžádá vyplnění dalších údajů, které si přeje vyplnit zaměstnanec 
ČSCHMS, který konkrétní akci řídí. Klikněte na Vyplnit data a doplňte požadované údaje. Na základě 
poskytnutých dat řídící provede selekci (je-li přihlášených více, než je třeba) a na závěr Vám bude zasláno 
na uvedený email, zda je obchodní akce realizována, zda je Vaše nabídka přijata a řídící dané akce s Vámi 
dohodne další postup. 
 
Je dobré vědět: 
- Poptávkovou akci řídí vždy zaměstnanec svazu a sdělená data jsou považována za důvěrná. 
- Každá akce má svůj termín uzávěrky přihlášek, po něm již není možné se do akce přihlásit. 
- S každou vypsanou akcí jsou dopředu sděleny kritéria výběru, je tedy předem zřejmé, podle jakých 

pravidel budou vybráni finální dodavatelé. Svou roli může hrát to, zda jste členem svazu, z jakého kraje 
jste či jaké jsou parametry nabízených zvířat. 

 
Co se jinam nevešlo: 

- Pokud máte jakékoliv nejasnosti, kdykoliv se můžete obrátit na sekretariát svazu či na vašeho 
inspektora. 

- Pokud v rámci Vaší firmy MaSkota chce používat další osoba, ozvěte se nám. Vytvoříme pro ni další 
přihlašovací jméno/heslo. Další uživatelé mohou mít do systému i pouze částečný přístup (například jen 
pro Obchodní systém nebo jen Ceny zástavu). Obvyklá praxe, kdy se jedním heslem hlásí několik 
různých osob sebou totiž nesou obvyklá rizika (v případě nějakých nepředložeností Vám nebudeme 
umět říci, kdo od Vás danou věc způsobil) 

- Účtování za společnost je funkce, která je teprve připravována, proto v ní zatím nic nenaleznete. 
V budoucnu zde naleznete funkce, které ocení především Vaše účetní. 

- Dříve, než se zeptáte, Vám odpovíme: 
o Otázka: Proč mít heslo zvlášť do MaSkota a zvlášť do webKUMP?  

� Systém webKUMP plánujeme v budoucnu sloučit do MaSkota 
o Otázka: K čemu slouží sekce Zájem o plemena?  

� Pokud jste v plemenné knize pro Charolais, neznamená to, že se nezajímáte i o 
plemeno Salers. Podle tohoto nastavení se budou řídit rozesílané informace či 
například pozvánky na jednotlivé kluby. 

 
 

Mnoho spokojených uživatelů přeje tým tvůrců MaSkota! 


