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VERZE DOKUMENTU 

 

Verze Datum Popis 

090821 21.8.2009  Nová funkcionalita – objednávky UZ 

091018 18.10.2009  Nová funkcionalita – zápis hlášení 

091102 2.11.2009  Zpřesnění formátu elektronického hlášení 

 Informace o povolených hodnotách průběhu 

porodu a automatického doplňování kódu 

pohybu, data a provozovny u příznakových 

zvířat 

091106 6.11.2009  Popis algoritmu o limitu přidělovaných 

ušních známek 

100104 04. 01. 2010  Doplněn popis k opravě odmítnutých 

hlášení 

100105 05. 01. 2010  Doplněn popis pro objednávky duplikátů UZ 

(výběr zvířat z nabídky) 

100108 08. 01. 2010  Upřesnění povolených hodnot pro hlášení 

průběhu porodu 

100120 20. 01. 2010  Doplnění hlášení skrze PF pro skupinově 

evid. zvířata 

100801 01. 08. 2010  doplnění informaci o průběhu porodu pro 

mrtvě narozená zvířata 

100903 03. 09. 2010  Doplnění objednávek čipů pro ovce a kozy a 

hlášení čipování 

101207 07. 12. 2010  Zapracování on-line zpracování 

130820 20.08.2013  Nové kontroly v hlášení přirozené 

plemenitby 

140522 22.05.2014  Změna popisu algoritmu pro výpočet limitu  

na nové UZ pro druh skot 

141205 05.12.2014  Změna v objednávkách UZ – doplněna 

poznámka chovatele 

161014 14.10.2016  Nová funkčnost rezervace ušních známek 
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1. Elektronické  objednávky ušních známek a 

duplikátů ušních známek 

1.1. Známky 

Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních 

známek. 

1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) 

Po kliknutí na tuto volbu se objeví formulář pro objednávku. Na obrázku je znázorněna 

první část formuláře. 

Provozovna, za kterou chcete 

objednávat

Výrobce ušních známek

Tlačítka, která vyplní adresu 

níže

Adresa, na kterou budou 

známky doručeny

Limity - počet známek, které 

můžete objednat

Formulář pro objednávku

Obrázek známky, vyjmenovaní 

výrobci, kteří ji vyrábějí

Poznámka kterou potřebujete 

předat výrobci UZ

 

Před zobrazení se může objevit upozornění, že objednávku nyní nelze provést. 

Možné důvody proč nelze objednávku provést: 

 Překročen limit objednaných známek – limity se počítají podle počtu zvířat, podle 

počtu měsíců zbývajících do konce roku, podle nezavěšených a odepsaných 

známek. Výši limitu pro samce a samice je vidět v řádku „Možno objednat“. 

 Existuje nevyskladněná objednávka – dokud není předchozí objednávka vyřízena 

(ať už byla podaná přes portál farmáře nebo klasicky), nelze vytvořit další 

objednávku. 

 Pro vybranou provozovnu není registrován tento druh zvířat – pokud nemá vybraná 

provozovna registrovaný druh zvířete, pro který chcete UZ objednávat, objednávku 

nelze pořídit. 

Nápověda pro zadávání známek v tabulce: 

 v tabulce se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek 
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 klávesa del – smazání řádku, na kterém je kurzor 

 klávesa ins – vložení řádku na konec seznamu 

 klávesa enter – otevře buňku, na které je kurzor, pro změnu (poté lze psát, nebo 

šipkami vybírat z možností, potvrzení klávesou tab) 

 klávesa tab – přechod na další buňku 

 vše lze také dělat pomocí myši a dvojkliku 

Poznámka: V rámci elektronických objednávek nových ušních známek není možné žádat o 

odpis ztracených UZ. Tuto agendu je nutné nadále vyřizovat standardním způsobem. 

Limity pro objednávky 

Limit pro provozovnu (pro) subjektu (sub) se vypočítá podle následujícího algoritmu: 

Skot:  

1. zjistí se počet aktuálně chovaných jalovic ve věku 12 - 25 měsíců (jal) * 

2. zjistí se počet aktuálně chovaných krav ve věku 25 a více měsíců (kra) * 

3. podle 1. a 2. sloupce tabulky 1 se určí koeficient limitu ** 

4. 4. sloupec tabulky 1 určí, čím se bude násobit koeficient 

5. 4. sloupec tabulky 1 vynásobíme koeficientem a vznikne nárok na nové UZ (pro obě 

pohlaví) 

6. počet se rozdělí dvěma (vznikne nárok pro každé pohlaví) 

7. pro každé pohlaví se odečte počet nezavěšených UZ (tj. známek které máte podle 

evidence přidělené, ale dosud jste je nevyužili) 

8. pro každé pohlaví se přičte počet odepsaných UZ (tj. v případě že jste řádným 

způsobem nahlásili ztrátu nebo zničení dosud nepoužitých známek a ČMSCH Vám toto 

potvrdilo) 

9. výsledkem jsou počty UZ, které je možné objednat 

* které se nacházejí na provozovnách subjektu (sub) a mají stejný kraj jako provozovna 

(pro)  

V případě že s počtem nesouhlasíte a potřebujete objednat větší počet nad rámec 

spočteného limitu je nutné se obrátit na ČMSCH s klasickou objednávkou nebo telefonicky.  
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počet čeho koeficient počet pro násobení 

1 - 10 kra+jal 4 kra+jal 

11 - 20 kra+jal 1,5 kra+jal 

11 - 20 Kra 1,5 kra+jal 

21 - 50 Kra 1,5 kra 

51 - 99 Kra 1,1 kra 

100 a více Kra 1,05 kra 

** při hledání správného řádku v tabulce se vezme první řádek odshora, který vyhovuje 

podmínkám  

Pro ovce a kozy: 

1. zjistí se počet aktuálně chovaných zvířat ve věku 6 - 12 měsíců (mla) * 

2. zjistí se počet aktuálně chovaných zvířat ve věku 12 a více měsíců (sta) * 

3. obě čísla se sečtou (mla+sta=zvi) 

4. podle tabulky 1 se určí nárok na nové UZ (pro obě pohlaví) 

5. počet se rozdělí dvěma (vznikne nárok pro každé pohlaví) 

6. pro každé pohlaví se odečte počet nezavěšených UZ (tj. známek které máte podle 

evidence přidělené, ale dosud jste je nevyužili) 

7. pro každé pohlaví se přičte počet odepsaných UZ (tj. v případě že jste řádným 

způsobem nahlásili ztrátu nebo zničení dosud nepoužitých známek a ČMSCH Vám 

toto potvrdilo) 
8. výsledkem jsou počty UZ, které je možné objednat 

* které se nacházejí na provozovnách subjektu (sub) a mají stejný kraj jako provozovna 

(pro)  

V případě že s počtem nesouhlasíte a potřebujete objednat větší počet nad rámec 

spočteného limitu je nutné se obrátit na ČMSCH s klasickou objednávkou nebo telefonicky.  

počet zvi Nárok 

0 5 

1 - 10 20 

11 a více 2 x zvi 

Druhá část formuláře. 
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Další možnosti objednání.
Možnost kompletování 

objednávek.

 

Další možnosti objednání 

V rámci objednávky nových UZ si můžete zvolit další možnosti: 

 osobní odběr – pokud si chcete vyzvednout UZ osobně, zvolte možnost „Ano“ (tuto 

možnost nelze kombinovat s kompletováním objednávky). Termín i způsob předání 

si musíte s výrobcem domluvit sami. 

 počet kleští – pokud si chcete objednat kleště pro navěšování známek, vyberte 

požadovaný počet (budou objednány kleště od výrobce, který je vyplněn 

v objednávce) 

 typ kleští – pokud objednáte kleště u výrobce MAVE, je nutné zvolit typ kleští 

 známky s plným hrotem – pokud místo standardních známek s dutým hrotem 

chcete známky s plným hrotem, vyberte „Ano“. (jen pro výrobce DITA a 

EUROPACK) 

 počet vložek do kleští – chcete-li objednat vložky do kleští, zvolte počet (budou 

objednány vložky do kleští do výrobce, který je vyplněn v objednávce – jen pro 

výrobce DITA, EUROPACK, HEMA)  

 počet hrotů do kleští – chcete-li objednat hroty do kleští, zvolte počet (budou 

objednány hroty do kleští do výrobce, který je vyplněn v objednávce) 

 typ hrotů – pokud objednáte hroty do kleští od MAVE, je nutné zvolit typ hrotů 

Možnost kompletování objednávek 

Kompletace objednávek umožňuje k jednomu výrobci poslat více objednávek (např. pro 

více druhů zvířat, nebo pro nové i duplikáty) spojených dohromady. Přínosem je, že 

všechny objednávky potom přijdou poštou v jednom balíku, za jedno poštovné. 

Pokud chcete udělat jednu obyčejnou objednávku bez kompletace, zvolte možnost 

„samostatná objednávka“. Pokud chcete poslat více objednávek, které budete chtít 

zkompletovat, zvolte u první objednávky možnost „další objednávku chci spojit s touto“. 

Při vyplňování další objednávky ke kompletaci zvolte buď možnost „spojit s předchozí a 
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ukončit“ (pokud je to poslední objednávka ke kompletaci), nebo „spojit s předchozí a 

pokračovat“ (pokud to není poslední objednávka ke kompletaci). 

Pokud zvolíte možnost „spojit s předchozí a pokračovat“ a pak zjistíte, že už další poslat 

nechcete, je nutné čekající objednávky uzavřít (na detailu objednávky tlačítkem „Uzavřít 

všechny čekající objednávky výrobce“. 

Objednávky, které chcete kompletovat, je nutné vyplnit a odeslat v rozmezí maximálně 24 

hodin. 

Odeslání 

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ se provede kontrola vyplněných údajů. Pokud je nalezena 

chyba, objeví se znění chyby červeně a dokud nebude chyba odstraněna, nelze objednávku 

odeslat. 

1.1.2. Duplikáty známek (skot, ovce, kozy) 

Po kliknutí na tuto volbu se objeví formulář pro objednávku. Na obrázku je znázorněna 

první část formuláře. 

Provozovna, za kterou chcete 

objednávat
Výrobce ušních známek

Tlačítka, která vyplní adresu 

níže

Adresa, na kterou budou 

známky doručeny
Formulář pro objednávku

Obrázek známky, vyjmenovaní 

výrobci, kteří ji vyrábějí

Možnost vybrat zvířata a 

parametry UZ z nabídky

Poznámka kterou potřebujete 

předat výrobci UZ

 

Předtím se může objevit upozornění, že objednávku nyní nelze provést. 

Možné důvody 

 Existuje nevyskladněná objednávka – dokud není předchozí objednávka vyřízena 

(ať už byla podaná přes portál farmáře nebo klasicky), nelze vytvořit další 

objednávku. 
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 Pro vybranou provozovnu není registrován tento druh zvířat – pokud nemá vybraná 

provozovna registrovaný druh zvířete, pro který chcete objednávat, objednávku 

nelze pořídit. 

Nápověda pro zadávání známek v gridu: 

 v tabulce se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek 

 klávesa del – smazání řádku, na kterém je kurzor 

 klávesa ins – vložení řádku na konec seznamu 

 klávesa enter – otevře buňku, na které je kurzor, pro změnu (poté lze psát, nebo 

šipkami vybírat z možností, potvrzení klávesou tab) 

 klávesa tab – přechod na další buňku 

 vše lze také dělat pomocí myši a dvojkliku 

Pokud se rozhodnete zadat UZ pomocí seznamu zvířat, objeví se po stisknutí příslušného 

tlačítka tato obrazovka: 

 

V boxu „Vyhledávání“ je možné zadat omezení pro zobrazení požadovaných zvířat (projeví 

se po stisknutí tlačítka „Vyhledat“). 

V boxu „Nastavení“ je nutné vybrat požadovaný typ ušní známky, případně další parametry 

ušní známky. Pokud nevyplníte barvu známky, doplní se sama automaticky, podle pohlaví. 

V levém sloupci tabulky zaškrtněte požadovaná zvířata a stiskněte „Vložit do objednávky“. 

Pokud se všechna zvířata, pro která chcete objednat ušní známku, nevejdou na jednu 

obrazovku, udělejte to postupně. Nejdříve např. prvních deset a pak druhých deset. 

Vybraná zvířata se vždy vloží na konec objednávky. 

 

Druhá část formuláře. 
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Další možnosti objednání.
Možnost kompletování 

objednávek.

 

Další možnosti objednání 

V rámci objednávky duplikátů UZ si můžete zvolit další možnosti: 

 osobní odběr – pokud si chcete vyzvednout UZ osobně, zvolte možnost „Ano“ (tuto 

možnost nelze kombinovat s kompletováním objednávky). Termín i způsob předání 

si musíte s výrobcem domluvit sami. 

 počet kleští – pokud si chcete objednat kleště pro navěšování známek, vyberte 

požadovaný počet (budou objednány kleště od výrobce, který je vyplněn 

v objednávce) 

 typ kleští – pokud objednáte kleště u výrobce MAVE, je nutné zvolit typ kleští 

 známky s plným hrotem – pokud místo standardních známek s dutým hrotem 

chcete známky s plným hrotem, vyberte „Ano“. (jen pro výrobce DITA a 

EUROPACK) 

 počet vložek do kleští – chcete-li objednat vložky do kleští, zvolte počet (budou 

objednány vložky do kleští do výrobce, který je vyplněn v objednávce – jen pro 

výrobce DITA, EUROPACK, HEMA)  

 počet hrotů do kleští – chcete-li objednat hroty do kleští, zvolte počet (budou 

objednány hroty do kleští do výrobce, který je vyplněn v objednávce) 

 typ hrotů – pokud objednáte hroty do kleští od MAVE, je nutné zvolit typ hrotů 

Možnost kompletování objednávek 

Kompletace objednávek umožňuje k jednomu výrobci poslat více objednávek (např. pro 

více druhů zvířat, nebo pro nové i duplikáty) spojených dohromady. Přínosem je, že 

všechny objednávky potom přijdou poštou v jednom balíku, za jedno poštovné. 

Pokud chcete udělat jednu obyčejnou objednávku bez kompletace, zvolte možnost 

„samostatná objednávka“. Pokud chcete poslat více objednávek, které budete chtít 

zkompletovat, zvolte u první objednávky možnost „další objednávku chci spojit s touto“. 

Při vyplňování další objednávky ke kompletaci zvolte buď možnost „spojit s předchozí a 
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ukončit“ (pokud je to poslední objednávka ke kompletaci), nebo „spojit s předchozí a 

pokračovat“ (pokud to není poslední objednávka ke kompletaci). 

Pokud zvolíte možnost „spojit s předchozí a pokračovat“ a pak zjistíte, že už další poslat 

nechcete, je nutné čekající objednávky uzavřít (na detailu objednávky tlačítkem „Uzavřít 

všechny čekající objednávky výrobce“. 

Objednávky, které chcete kompletovat, je nutné vyplnit a odeslat v rozmezí maximálně 24 

hodin. 

Odeslání 

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ se provede kontrola vyplněných údajů. Pokud je nalezena 

chyba, objeví se znění chyby červeně a dokud nebude chyba odstraněna, nelze objednávku 

odeslat. 

1.1.3. Rezervace ušních známek (UZ) 

Po kliknutí na tuto volbu se objeví formulář pro rezervace. Na obrázku je znázorněn 

formulář pro vyhledání uložených rezervací nebo založení nové rezervace. 

 

Vyhledávací formulář umožňuje vyhledávat podle: 

- Kraje, 

- Pohlaví, 

- Číslo ušní známky (zadávejte bez CZ000 a bez kodexu). 

Pokud použijete tlačítko „Vyhledat“ zobrazí se seznam již zarezervovaných ušních známek.  

 

Seznam obsahuje sloupce: 

- Zaevidována – datum zaevidování rezervace, 

- Stav 

o Evidována – rezervace, ze které je možné využívat číselnou řadu UZ, 

o Uzavřena – rezervace, která je ukončená a není možné z ní číselnou řadu UZ 

použít. V případě vyčerpání číselné řady, je rezervace automaticky 

uzavřena. Ruční uzavření rezervace (při nedočerpání řady UZ může provést 

pouze pracovník ČMSCH. 

- Pohlaví – pro které jsou známky rezervované, 

- Kraj - číslo kraje a jeho název, 

- Rezervováno – počet rezervovaných ušních známek, 

- Rezervace od – od jakého čísla jsou známky rezervovány, 

- Rezervace do – do jakého čísla jsou známky rezervovány, 
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- Posl. objed. UZ – poslední UZ, která byla objednána v rámci rezervovaného počtu 

UZ, 

- Zůstatek – počet UZ, které je možné objednat, 

- Zaevidoval – uživatel, který UZ zarezervoval, 

- Uzavřeno – datum uzavření rezervace, 

- Uzavřel – uživatel, který rezervaci uzavřel. 

 

Detail rezervace UZ 

Pokud kliknete na jeden řádek rezervace, tak se vám zobrazí její detail. V detailu je 

možné vidět: 

- Stav – stav rezervace, 

- Pohlaví – samec nebo samice, 

- Provozovna – registrační číslo provozovny, pro kterou je rezervace provedena, 

- Pro kraj – informace z jakého kraje je provozovna, 

- Rezervováno UZ – počet rezervovaných UZ. 

 

Současně pracovníci ČMSCH mohou na žádost chovatele převést přidělenou číselnou 

řadu UZ na jiného chovatele (např. při prodeji provozovny). V tom případě, je v tabulce 

Evidence převodů zobrazeno: 

- Datum převodu, 

- Původní subjekt jméno – název původního subjektu, od kterého je rezervace 

- Původní subjekt reg. č. – registrační číslo původního subjektu, 

- Převedl – uživatel, který danou rezervaci převedl. 

Informace o rezervaci, která byla přesunuta, se zobrazuje pouze u subjektu, kam se 

přesunuje, u původního subjektu se nezobrazuje. 

 

Nová rezervace UZ 

Založení nové rezervace ušních známek se provede z obrazovky Rezervace známek - 

Skot stisknutím tlačítka „Nová rezervace“. Zobrazí se detail nové rezervace, kde 

uživatel vybere: 

- Pohlaví – výběr samec nebo samice 

- Provozovna – výběr provozoven chovatele s registrovaným druhem skot 

- Pro kraj – automaticky vyplňovaná hodnota systémem podle zvolené provozovny, 

není možné ho editovat 

- Rezervováno UZ – zde uživatel vybere, kolik známek chce rezervovat. 

REZERVACE SE PROVÁDÍ SAMOSTATNĚ PRO JEDNOTLIVÁ POHLAVÍ (JEDNA REZERVACE 

PRO SAMICE, DRUHÁ REZERVACE PRO SAMCE). 
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Pro každou provozovnu a pohlaví je možné rezervovat pouze určité množství ušních 

známek. Minimální množství je 100 ks a pak vždy pouze násobky sta, až do hodnoty 

5000 ks. Počet ušních známek, které je možné rezervovat, je vždy pro dané pohlaví a 

provozovnu vypočítáno, jako nárok na objednání nových ušních známek  krát koeficient 

(ke dni 14.10.2016 je nastaven jako trojnásobek, tj. zásoba UZ na 3 roky).  Stisknutím 

tlačítka „Uložit“ dojde k uložení rezervace. Pokud zadáte vyšší požadavek na rezervaci, 

než máte nárok, pak vás na to systém upozorní a nedovolí rezervaci uložit.  

Další rezervaci lze zaevidovat až po vyčerpání aktuální rezervace minimálně z 60%. 

Při ukládání systém přiřadí dané rezervaci přidělenou rezervovanou řadu.  

 

Čerpání rezervací 

Při schválení objednávky nových UZ pro skot  systém provede vyhledání rezervací nových 

UZ ve stavu „Evidováno“ pro pohlaví z řádek na objednávce nových UZ. Vyhledají se 

nejprve nejstarší rezervace. 

Pokud je pro dané pohlaví rezervace UZ nalezena a rezervace obsahuje dostatek čísel k 

pokrytí objednávky nových UZ, bude objednávka „čerpat“ čísla UZ dané rezervace. 

Při uložení objednávky systém zaktualizuje údaje v záznamu rezervace, ze kterého bylo 

čerpáno. 

Pokud je rezervace vyčerpána, pak systém změní stav rezervace na „Uzavřena“. 

 V případně nedostatku čísel UZ pokrytí, pak systém ověří, zda není evidována novější 

rezervace s dostatečnou kapacitou. Toto se provádí při schvalování objednávek nových UZ 

na ČMSCH. 
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1.2. Elektronické identifikátory – čipy 

1.2.1. Objednávky čipů pro ovce a kozy 

 V levém menu integrovaného zemědělského registru (IZR) kliknu na Elektronická 
hlášení a objednávky, dále kliknu na volbu Čipy. V rozbalené podnabídce kliknu na 
volbu Nové čipy – ovce, kozy.  

 Po kliknutí na tuto volbu se načte formulář pro objednávku nových čipů. Na obrázku 

je daný formulář. 

Provozovna pro kterou objednávám čipy Výběr výrobce čipů

Adresa, na kterou budou 

známky doručeny

Počet objednávaných čipů Typ objednávaných čipůTlačítko pro odeslání 

objednávky

 

 

Odeslání 
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Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ se provede kontrola vyplněných údajů. Pokud je nalezena 

chyba, objeví se znění chyby červeně a dokud nebude chyba odstraněna, nelze objednávku 

odeslat. 

 

1.2.2. Objednávky čipů pro skot 

Čipy pro skot se neobjednávají samostatně (objednávají se při objednání ušních známek).  

Proto není na portálu farmáře samostatná volba pro objednání čipů pro druh skot.  

  

 

1.2.3. Hlášení čipování, resp. obecně hlášení přidělení 

identifikátoru 

Hlášení přidělení identifikátoru slouží k nahlášení informace, že je zvíře označeno 

elektronickým identifikátorem (čipem), nebo k přidělení dalšího čísla ušní známky, např. 

původní číslo UZ v zemi, odkud bylo zvířete importováno.  

U ovcí a koz se „přidělení identifikátoru“ hlásí: 

 poté co došlo k označení zvířete elektronickým identifikátorem  

 při dovozu zvířete označeného elektronickým identifikátorem 

 po zjištění, že je zvíře označeno elektronickým identifikátorem a v ústřední evidenci 

toto není evidováno 

U skotu se „přidělení identifikátoru“ hlásí: 

 při dovozu zvířete označeného elektronickým identifikátorem 

 po zjištění, že je zvíře označeno elektronickým identifikátorem a v ústřední evidenci 

toto není evidováno 

 pokud chcete ke zvířeti v ústřední evidenci zaevidovat další číslo ušní známky 

 

Přes portál farmáře je možné „přidělení identifikátoru“ hlásit tak, že se hlášení vyplní do 

daného formuláře, nebo se načte elektronické hlášení.  

1.2.3.1. Načtení elektronického hlášení přidělení identifikátoru zvířete 

 V levém menu integrovaného zemědělského registru (IZR) kliknu na Elektronická 
hlášení a objednávky, dále kliknu na volbu Čipy. V rozbalené podnabídce kliknu na 
volbu Hlášení přidělení identifikátoru  skot – import   (nebo volbu pro jiný druh zvířat).  

Po kliknutí na tuto volbu se načte formulář pro načtení souboru s hlášením. 
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Výběr požadovaného souboru

Tlačítko pro načtení souboru

 

 

Tlačítkem procházet provedu výběr souboru, který chci načíst. 

Po výběru je jméno souboru uvedeno v údaji Elektronické podání. 

Po načtení souboru (po stisku Načti elektronické hlášení) je zobrazena informace kolik 

řádek hlášení, z kolika provozoven soubor obsahuje – jsou zobrazeny hlavičky hlášení.  

 

Hlášení po načtení souboru – seznam hlaviček hlášení: 

Ověření načtených hlášení

Počet řádek hlášení za danou 

provozovnu

Sloupec se stavem hlášení za 

danou provozovnu po ověření
 

 

Ověření a odeslání souboru 

Stiskem tlačítka Ověřit, se provedou kontroly na správnost načtených hlášení. 

Výsledek ověření je uveden u hlaviček hlášení i u jednotlivých řádků hlášení.  

Popis stavů – viz. 2.2.2. 
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1.2.3.2. Definice pro datový soubor pro import hlášení přidělení 

identifikátoru 

Pro korektní načtení datové věty musí datová věta splňovat tyto podmínky: 

- Je vytvořeno v kódu ASCII 

- Všechny položky jsou znakové a odpovídají definici datové věty: 

Skot 

Znaky ve větě           obsah 

1 - 1    druh zvířat,1=skot 

2 - 9                       číslo hospodářství, které hlášení posílá 

10 -11                     kód hlášení 

12 – 13                   ušní známka zvířete  - kód země 

14 - 25                                                  - číslo zvířete 

Dále: 

-  při hlášení přidělení čipu:  

26 - 28                    číslo identifikátoru   - číslo země 

29 - 40                                                                        - Identifikační kód  

41 – 46                   datum  označení  (rok, měsíc, den ve tvaru rrmmdd) 

-  při hlášení přidělení dalšího čísla ušní známky:  

26 – 27                   přidělovaná další ušní známka - kód země 

28 – 39                                                           - číslo  známky 

40                           mezera                                         

41 – 46                   datum  označení  (rok, měsíc, den ve tvaru rrmmdd) 

47 – 48  typ identifikátoru – při přidělení čísla ušní známky uvádět „05“,   

při hlášení přidělení čipu je to nepovinný údaj 

 

 Ovce a kozy 

Znaky ve větě           obsah 

1 - 1    druh zvířat, 2= pro ovce, 3 = pro kozy 

2 - 9                       číslo hospodářství, které hlášení posílá 

10 -11                     kód hlášení 

12 – 13                   ušní známka zvířete  - kód země 

14 - 26                                                  - číslo zvířete 

27 - 29                    číslo elektronického identifikátoru   - číslo země 

30 - 41                                                                        - Identifikační kód  

42 – 47                   datum  označení  (rok, měsíc, den ve tvaru rrmmdd) 
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1.2.3.3. Ruční zápis hlášení přidělení identifikátoru 

 V levém menu integrovaného zemědělského registru (IZR) kliknu na Elektronická 
hlášení a objednávky, dále kliknu na volbu Čipy. V rozbalené podnabídce kliknu na 
volbu Hlášení přidělení identifikátoru   skot – ručně   (nebo volbu pro jiný druh zvířat).  

Po kliknutí na tuto volbu se načte formulář pro  zápis hlášení.  

Nejprve zvolím provozovnu, která hlásí přidělení identifikátoru. 

Výběr provozovnyPotvrzení zvolené provozovny

 

 

Po potvrzení hlavičky vyplním řádky hlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávací editor Potvrzení natypovaného řádku Smazání natypovaného řádku 

Tlačítko pro ověření 
zadaného hlášení 

Vrácení natypovaného 
řádku do editačního 

módu 
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1.2.3.3.1. Ověření správnosti dat 

Hlášení je kontrolováno pomocí dvojúrovňové kontroly. První kontrola je na úrovni 

zadávání hlášení (bez aktivní spolupráce uživatele). Upozornění na chybu se zobrazí 

v bloku „Validace“ ihned po opuštění buňky. 

Druhá úroveň kontroly je pomoci tlačítka Ověřit (hlášení se kontroluje pomocí vybraných 

kontrol použitých při zpracování hlášení v ústřední evidenci). Upozornění na chybu se 

zobrazí v bloku „Validace“ po potvrzení tlačítka Ověřit. 

Chyby, na které je uživatel upozorněn, jsou dvojího typu 

- Tvrdé chyby  

o jsou zvýrazněné červeně 

o bez odstranění této chyby nelze odeslat hlášení 

- Upozornění  

o je zvýrazněné modře 

o lze odeslat hlášení do ÚE, ale uživatel by měl věnovat větší pozornost, zda-

li se nedopustil chyby. 

Text zvýrazněný zelenou barvou znamená potvrzení správnosti hlášení a hlášení lze odeslat 

do ÚE. 
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2. Elektronické hlášení pohybů 

Tato část Portálu Farmáře slouží pro zadávání hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě 

a přemístění. Hlášení lze ručně natypovat anebo data naimportovat z připraveného úložiště 

dat. 

Hlášení pohybů individuálně evidovaných druhů – lze importovat i soubory obsahující 

hlášení od více provozoven přihlášeného chovatele, nebo hlášení z více stájí přihlášeného 

chovatele. 

Hlášení pohybů skupinově evidovaných druhů – lze importovat i soubory obsahující hlášení 

jedné provozovny za více měsíců.  

Pro načtení souboru s vygenerovaným hlášením slouží níže popsaný dialog. Datová věta 

musí být shodná s nadefinovanou strukturou hlášení dle certifikovaného SW. Struktura 

datové věty je popsaná v metodických pokynech, které vydává ČMSCH a.s.  

Tato hlášení jsou kontrolována stejnou úrovní kontrol, jako je použita pro ručně zapsaná 

hlášení.  

Hlášení načtená ze souboru se nedají nijak dále editovat. Tato funkcionalita je omezena 

z důvodu ochrany proti vzniku rozdílů mezi lokálním stájovým registrem a zaslanými 

hlášeními do ústřední evidence. 

 

2.1. Načtení souboru pohybů individuálně evidovaných 
druhů 

V případě založeného stájového registru na portálu farmáře, nelze odesílat hlášení do ÚE 

jiným způsobem než prostřednictvím stájového registru na PF. Pokud má subjekt pro daný 

druh zvířete založený stájový registr, tak aplikace neumožní otevřít nabídku pro hlášení 

skrze Portál farmáře. V případě, zaslání hlášení do ÚE jiným způsobem bude hlášení 

odmítnuto na chybu *99. 

 

2.1.1. Načtení souboru 

Tlačítko pro načtení souboru

Výběr požadovaného souboru

 

Tlačítkem procházet se provede výběr souboru, který má být načten. 
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Po výběru je jméno souboru uvedeno v údaji Elektronické podání. 

Po načtení souboru (po stisku Načti elektronické hlášení) je zobrazena informace kolik 

řádek hlášení, z kolika provozoven a stájí soubor obsahuje – jsou zobrazeny hlavičky 

hlášení.  

 Příklad: v souboru jsou uvedeny pohyby za provozovnu CZ 32000029, stáj 03 a současně za stáj 14 

této provozovny. Po načtení budou zobrazeny 2 řádky.  

 

Hlášení po načtení souboru – seznam hlaviček hlášení: 

Ověření načtených pohybů

Tlačítko pro rozbalení detailu 

hlášení (jednotlivé pohyby)

Počet řádek hlášení za danou 

provozovnu a stáj

Sloupec se stavem hlášen za 

danou provozovnu a stáj, po 

ověření
 

 

Hlášení po rozbalení jedné hlavičky hlášení do detailu:  

Po rozbalení jsou zobrazeny jednotlivé pohyby hlášené provozovnou a stájí v rozbalené 

hlavičce hlášení – je zobrazen seznam řádek hlášení. 

Řádky rozbaleného hlášení do detailu Sloupec se stavem po ověření.

 

2.1.2. Ověření a odeslání souboru 

Stiskem tlačítka Ověřit, se provedou kontroly na správnost načtených hlášení. 

Výsledek ověření je uveden u hlaviček hlášení i u jednotlivých řádků hlášení. 

Popis stavů -  hlavička hlášení:  

OK všechny řádky hlášení jsou bez chyby a upozornění 

 řádky jsou bez chyby, ale je zjištěno alespoň jedno upozornění 

(měkká chyba) 
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Alespoň u jednoho řádku zjištěna tvrdá chyba 

Popis stavů  - řádek hlášení: 

OK Řádek je bez chyby 

 K řádku zjištěno upozornění (měkká chyba) 

 

K řádku zjištěna tvrdá chyba 

 

Tlačítko pro odeslání hlášení ke zpracování do ÚE. 

Pozor - odeslání je třeba potvrdit.

Stav řádky po ověření

Stav hlavičky hlášení po ověření

 

 

Kliknutím na Stav na řádku hlášení se otevře detail s popisem zjištěné chyby nebo 

upozornění.  

 

 

 

Na importované hlášení nelze upravovat – chyby je třeba opravit v systému, který 

soubor vygeneroval. 
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Ke zpracování do Ústřední Evidence však lze odeslat i soubor, kde je zjištěna 

chyba.  

 

2.2. Načtení souborů s hlášením pohybů skupinově 
evidovaných druhů 

2.2.1. Načtení souboru 

Postup výběru a načtení je stejný jako u individuálně evidovaných druhů. 

Po načtení souboru je zobrazen seznam hlášení za jednotlivé měsíce. 

 

Ověření načtených pohybů

Sloupec se stavem hlášen za 

danou provozovnu a stáj, po 

ověření

Tlačítko pro rozbalení detailu 

hlášení (jednotlivé pohyby)

 

 

2.2.2. Ověření a odeslání 

Princip stavů u hlaviček (záznamy za měsíc a rok) i řádků hlášení po ověření je stejný jako 

u individuálně evidovaných druhů (viz. 2.1.2) 
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Sloupec se stavem po ověření.Řádky rozbaleného hlášení do detailu

Tlačítko pro načtení textového souboru 

s popisem zjištěných chyb

 

 

Kliknutím na Stav na řádku hlášení se otevře detail s popisem zjištěné chyby nebo 

upozornění.  

Na importované hlášení nelze upravovat – chyby je třeba opravit v systému, který 

soubor vygeneroval. 

U skupinově evidovaných druhů – nelze odeslat soubor ke zpracování v ÚE, pokud 

je zjištěna nějaká chyba. 

2.3. Definice pro datový soubor pro import přes Portál 
Farmáře 

Pro korektní načtení datové věty musí datová věta splňovat tyto podmínky: 

- Je vytvořeno v kódu ASCII 

- Všechny položky jsou znakové a odpovídají definici datové věty: 

Skot 

Znaky ve větě obsah 

1 - 1  druh zvířat, vždy 1 = skot (tuři) 

2 -11  registrační číslo hospodářství (stáje), které hlášení posílá 

12-13  kód události  

14-15  ušní známka zvířete - kód země 
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16-27  číslo zvířete 

28-33  datum narození, přemístění apod. (rok, měsíc, den) 

34-35  ušní známka matky - kód země 

36-47           číslo matky 

48-53  datum vytváření souboru (rok, měsíc, den ve tvaru rrmmdd) 

54-54           jen při průběhu porodu  

Vysvětlení datové věty 

Na znaky 34 – 47 se zapisuje číslo ušní známky matky, ovšem jen při narození 

zvířat. Při přesunech zvířat ze zahraničí nebo přesunech do zahraničí (importu 

a exportu) se země odkud či kam zapíše do znaků 45 – 47 a předcházející číselné 

znaky se vynulují, na znaky 34 – 35 se zapíší mezery. Při ostatních událostech jsou 

na znacích 34 – 35 mezery, na znacích 36 – 37 nuly a znaky 38 – 47 obsahují číslo 

stáje odkud bylo zvíře nakoupeno či kam bylo prodáno. Pokud je uváděno jen 

registrační číslo hospodářství, bez čísla stáje, pak se znaky 46 – 47 vynulují, 48 -

53 datum v uvedeném tvaru, 53 – 54 průběh porodu – dovolené jsou znaky 

1,2,3,4,9 (mezera není dovolená). 

Ovce, kozy 

Znaky ve větě obsah 

1 - 1  druh zvířat, 2 - pro ovce, 3 - pro kozy 

2 - 11  číslo hospodářství (stáje), které hlášení posílá 

12 - 13  kód události  

14 - 15  ušní známka zvířete - kód země 

16 - 27      číslo zvířete 

28 - 33 datum narození, přemístění apod.  (rok, měsíc, den ve tvaru 

rrmmdd) 

34 - 35    ušní známka matky - kód země 

36 - 47        ušní číslo zvířete     

48 - 53  datum vytváření souboru (rok, měsíc, den ve tvaru rrmmdd) 

54 - 61   8   číslo dopravce, pěší=00000000, nevyplněno=mezery 

62 - 68   7   SPZ vozidla, nevyplněno=mezery 

69 - 92   24   jméno dopravce, nevyplněno=mezery 

93 - 127  35   příjmení-název dopravce, nevyplněno=mezery 

128 - 142 15  UZ na 15 znaků, nevyplněno=mezery 

143 - 157 15  UZ matky na 15 znaků, nevyplněno=mezery 

Vysvětlení datové věty 

na znaky 34 – 47 se zapisuje, jak je uvedeno, ušní známka matky, ovšem jen 

při narození zvířat. Při importu a exportu zvířat se země odkud či kam zapíše do 

znaků 45 – 47 a předcházející číselné znaky se vynulují, na znaky 34 – 35 se zapíší 
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mezery. Při ostatních událostech jsou na znacích 34 – 35 mezery, na znacích 36 – 

37 nuly a znaky 38 – 47 obsahují číslo hospodářství, odkud bylo zvíře přisunuto či 

kam bylo odsunuto. Pokud je uváděno jen číslo hospodářství, nikoliv včetně stáje, 

pak se znaky 46 – 47 vynulují.  

znaky 54 – 57  

- buď  budou všechny chybět – odpovídá starému formátu, délka řádku 53 znaků 

- nebo budou všechny vyplněny, třeba i mezerami – délka řádku 157 znaků 

znaky 128 – 142  

- budou normálně ignorovány – bere se UZ na 14 znaků z pozic 14-27, odpovídá 

starému formátu 

- pokud na pozici 14 -15 bude „15“ – indikace 15ti znakové UZ, v tom případě se 

bere UZ z pozic 128 – 142  

znaky 143 – 157  

- budou normálně ignorovány – bere se UZ na 14 znaků z pozic 34 - 47, odpovídá 

starému formátu UZ matky (pouze při kódu narození zvířete) 

- pokud na pozici 34 - 35 bude „15“ – indikace 15ti znakové UZ, v tom případě se 

bere UZ z pozic 143 - 157 (pouze při kódu narození zvířete) 

Běžci 

1 - 1      druh zvířat,6 pro běžce 

 2 - 11    číslo (hospodářství) stáje, která hlášení posílá 

12 - 13    druh změny (kód události) 

14 - 27    křídelní známka zvířete 

                z toho  14-15  kód země    

                            16-27   identifikační číslo zvířete 

 28 - 33   datum změny (rok, měsíc, den) 

 34 - 47   při narození zvířete (změny 21 a 22) ušní známka matky  

                 z toho  34-35  kód země matky 

                             36-47  identifikační číslo matky 

                                pro ostatní druhy změn 

                               34-37 nevyplněno, mezery 

                               38-47  číslo (hospodářství) stáje odkud/kam je zvíře přesun. 

       48 - 53   datum vytváření souboru (rok, měsíc, den) 

2.4. Ruční zápis hlášení pro individuální zvířata 

Po zvolení nabídky IZR > Elektronická hlášení a objednávky > Individuální zvířata > Hlášení 

pro daný druh zvířat - ručně se nabídne následující nabídka.  

V případě založeného stájového registru na portálu farmáře, nelze odesílat hlášení do ÚE 

jiným způsobem než prostřednictvím stájového registru na PF. Pokud má subjekt pro daný 
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druh zvířete založený stájový registr, tak aplikace neumožní otevřít nabídku pro hlášení 

skrze Portál farmáře. V případě, zaslání hlášení do ÚE jiným způsobem bude hlášení 

odmítnuto na chybu *99. 

2.4.1. Zvolení hlavičky hlášení 

Nejprve uživatel zvolí provozovnu, a pokud chovatel eviduje stáje tak doplní dvojmístné 

číslo stáje. 

Diagram zobrazující jednotlivé 

operace

Potvrzení zvolené provozovny/

stáje
Výběr provozovny Doplnění stáje

 

2.4.2. Vlastní editace hlášení 

Pro zadání hlášení je nutno natypovat požadované hlášení.  

Pro komfortní zadávání hlášení slouží několik níže uvedených pomocných uživatelských 

zkratek: 

- Číslo zvířete lze zadávat bez počátečních nul. Aplikace doplní nuly na začátku čísla 

zvířete. Zásadně však doporučujeme u všech pohybů mimo narození nebo 

importu vybírat zvíře z číselníku. Tím se jednoznačně sníží riziko zápisu 

chyby. 

- Obdobně jako čísla zvířat doporučujeme vybírat z číselníku provozoven, 

kam bylo odsunuto, nebo odkud bylo přisunuto zvíře. V případě pohybů 50, 

resp. 60 se nabízí jako cílové provozovny jen asanační podniky nebo jatka. 

- V případě zvolení zvířete s chybějícím párovým pohybem (zvíře s příznakem) se 

automaticky doplní do příslušných položek následující údaje: 

o Kód pohybu 

o Datum události 

o Registrační číslo provozovny 

- Průběh porodu – lze zadat pouze níže uvedené hodnoty: 
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o 1 -  označen normální průběh porodu – k porodu je postačující asistence 2 

osob a porod probíhá bez komplikací 

o 2 -  těžší průběh porodu – k porodu je zapotřebí asistence 3 a více osob 

o 3 - porod s komplikacemi – při porodu jsou značné potíže zpravidla 

vyžadující zásah veterináře 

o 4 - porod císařským řezem 

o 9 – není znám  

Průběh porodu se uvádí i u mrtvě narozeného telete (kód pohybu 18).  

- Vyhledávací editor (pomocná nápověda vlevo od editační buňky) lze vyhledat 

pomocí klávesy Enter anebo dvojklikem na editor. 

- Pohyb mezi editačními buňkami lze pomoci kláves Tabelátor nebo Shift+Tabelátor 

- Řádky ve spodním kontrolním seznamu lze bud vrátit zpět do horního editačního 

řádku pomoci ikonky vlevo od řádku anebo smazat pomoci klávesy Delete a 

umístěni kurzoru na řádku. 

- Pozor! Na některých monitorech může být pole Provozovna schováno za 

pravým posuvníkem. Každý řádek hlášení musíte potvrdit klikem na 

zelenou fajfku.  

Mazání záznamů  

mazání záznamů lze několika způsoby 

a. pomocí ikony smazání vpravo vedle editačního řádku 

Postup: Vpravo od vrchního editačního řádku použijeme červenou ikonu pro 

smazání řádku a potvrdíme nabízený dialog. 

b. pomoci tlačítka Delete na řádku spodního seznamu  

Postup: kurzor umístíme na jeden řádek spodní tabulky (neplést s vrchním 

editačním řádkem) a stiskneme tlačítko Delete. Dojde ke smazání daného řádku. 
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Formulář pro zadání hlášení 

 

Ověření zadaného hlášení

Editační boxy Vyhledávací editor Potvrzení natypovaného řádku Smazání natypovaného řádku

Vrácení natypovaného řádku do 

editačního módu

Rychlá nápověda
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Výběr zvířete z číselníku 

 

 

2.4.3. Ověření správnosti dat 

Hlášení je kontrolováno pomocí dvouúrovňové kontroly. První kontrola je na úrovni 

zadávání hlášení (bez aktivní spolupráce uživatele). Upozornění na chybu se zobrazí 

v bloku „Validace“ ihned po opuštění buňky. 

Druhá úroveň kontroly je pomoci tlačítka Ověřit (hlášení se kontroluje pomocí vybraných 

kontrol použitých při zpracování hlášení v ústřední evidenci). Upozornění na chybu se 

zobrazí v bloku „Validace“ po potvrzení tlačítka Ověřit. 

Chyby, na které je uživatel upozorněn jsou dvojího typu 

- Tvrdé chyby  

o jsou zvýrazněné červeně 

o bez odstranění této chyby nelze odeslat hlášení 

- Upozornění  

o je zvýrazněné modře 

o lze odeslat hlášení do ÚE, ale uživatel by měl věnovat větší pozornost, zda-

li se nedopustil chyby. 

Text zvýrazněný zelenou barvou znamená potvrzení správnosti hlášení a hlášení lze odeslat 

do ÚE. 

Do vyhledávače můžete 

zadat pouze prostřední 

trojčíslí číslo zvířete. 

Chcete-li vidět všechny 

příznaková zvířata zvolte 

ANO. 

Vyhledaný řádek „propíšete“ 

do formuláře klikem na 

fajfku. 
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Tvrdá chyba. Hlášení 

nelze odeslat.

Upozornění. Hlášení lze odeslat 

ale doporučujeme chybu posoudit.

Zvýrazněný chybový řádek

 

2.4.4. Odeslání hlášení 

Po kontrole správnosti lze odeslat hlášení pomoci tlačítka „Odeslat“. Odeslání je 

dvoukrokové, tj. kliknete ODESLAT a systém Vás vyzve k potvrzení akce. O 

dokončení operace jste informován níže uvedeným oknem. 

Takto zaslané hlášení je zařazené do zpracování všech hlášení v ústřední evidenci.  

Pokračování v zadávání hlášení

Tisk hlášení

 

Zadané hlášení lze zobrazit ve formátu MS Word a dále vytisknout. Toto hlášení lze zobrazit 

i v detailu hlášení. 

DOPORUČUJEME ODESLÁNÍ KAŽDÉHO NATYPOVANÉHO HLÁŠENÍ 
PROVĚŘIT, PROSTŘEDNICTVÍM ARCHIVU HLÁŠENÍ (VIZ DALŠÍ 

KAPITOLA). 
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2.5. Ruční zápis hlášení pro skupinově evidovaná zvířata 

Po zvolení nabídky IZR > Elektronická hlášení a objednávky > skupinová zvířata > Hlášení 

pro daný druh zvířat - ručně se nabídne následující nabídka.  

V případě založeného stájového registru na portálu farmáře, nelze odesílat hlášení do ÚE 

jiným způsobem než prostřednictvím stájového registru na PF. Pokud má subjekt pro daný 

druh zvířete založený stájový registr, tak aplikace neumožní otevřít nabídku pro hlášení 

skrze Portál farmáře.  

V případě, zaslání hlášení do ÚE jiným způsobem bude hlášení odmítnuto na chybu *99. 

2.5.1. Zvolení hlavičky hlášení 

Nejprve uživatel zvolí provozovnu, zvolí měsíc, rok a zkontroluje předvyplněné údaje pro 

převod konečného stavu a počet prasnic v měsíci. 

V případě, že bude počet prasnic vyšší, než počet prasat bude hlášení odmítnuto na 

validaci.  

Po potvrzení hlavičky dojde k zobrazení vlastní obrazovky pro editaci. 

Identifikace provozovny

Zvolení měsíce

Zvolení roku

Převod počtu prasat za zvolené 

období

Převod posledního počtu prasnic

 

2.5.2. Vlastní editace hlášení 

Pro zadání hlášení je nutno natypovat požadované hlášení.  

Pro komfortní zadávání hlášení slouží několik níže uvedených pomocných uživatelských 

zkratek: 

- registrační číslo provozovny doporučujeme vybírat z číselníku provozoven, 

kam byla zvířata odsunuta, nebo odkud byla přisunuta. V případě pohybů 50, 

resp. 60 se nabízí jako cílové provozovny jen asanační podniky nebo jatka. 

- Vyhledávací editor (pomocná nápověda vlevo od editační buňky) lze vyhledat 

pomocí klávesy Enter anebo dvojklikem na editor. 

- Pohyb mezi editačními buňkami lze pomoci kláves Tabelátor anebo Shift+Tabelátor 

- Řádky ve spodním kontrolním seznamu lze bud vrátit zpět do horního editačního 

řádku pomocí ikonky vlevo od řádku anebo smazat pomoci klávesy Delete a 

umístěni kurzoru na řádku. 
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- Pozor! Na některých monitorech může být pole Provozovna schováno za 

pravým posuvníkem. Každý řádek hlášení musíte potvrdit klikem na 

zelenou fajfku.  

- Hlášení lze zadávat chronologicky za sebou (doporučeno) anebo náhodně 

za sebou. V případě náhodného vkládání řádků nebudou na sebe navazovat 

konečné stavy. Pro kontrolu náhodných stavů slouží tlačítko „Přepočítat a 

ověřit“, které zajistí přepočtení a chronologické seřazení záznamů. Tlačítko 

lze používat opakovaně.  

Mazání záznamů  

Mazání záznamů lze provádět několika způsoby 

a. pomocí ikony smazání vpravo vedle editačního řádku 

Postup: Vpravo od vrchního editačního řádku použijeme červenou ikonu pro 

smazání řádku a potvrdíme nabízený dialog. 

b. pomocí tlačítka Delete na řádku spodního seznamu  

Postup: kurzor umístíme na jeden řádek spodní tabulky (neplést s vrchním 

editačním řádkem) a stiskneme tlačítko Delete. Dojde ke smazání daného řádku. 
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2.5.3. Ověření správnosti dat 

Hlášení je kontrolováno pomocí dvouúrovňové kontroly. První kontrola je na úrovni 

zadávání hlášení (bez aktivní spolupráce uživatele). Upozornění na chybu se zobrazí 

v bloku „Validace“ ihned po opuštění buňky. 

Druhá úroveň kontroly je pomocí tlačítka Ověřit (hlášení se kontroluje pomocí vybraných 

kontrol použitých při zpracování hlášení v ústřední evidenci). Upozornění na chybu se 

zobrazí v bloku „Validace“ po potvrzení tlačítka Ověřit. 

Chyby, na které je uživatel upozorněn, jsou dvojího typu 

- Tvrdé chyby  
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o jsou zvýrazněné červeně 

o bez odstranění této chyby nelze odeslat hlášení 

- Upozornění  

o je zvýrazněné modře 

o lze odeslat hlášení do ÚE, ale uživatel by měl věnovat větší pozornost, zda-

li se nedopustil chyby. 

Text zvýrazněný zelenou barvou znamená potvrzení správnosti hlášení a hlášení lze odeslat 

do ÚE. 

Validační hláška

Zvýraznění chybového řádku

Podrobný popis chyby v novém 

okně

 

Funkční tlačítka 

Přepočítat a ověřit – pomoci tohoto tlačítka lze ověřit správnost pomocí nastavených 

kontrol. V případě, že řádky jsou typované „nechronologický“ dojde k přepočítání řádků a 

k chronologickému seřazení záznamů. 

Odeslat – dojde k potvrzení natypovaného hlášení k odeslání do ÚE. Tlačítko lze ověřit 

v případě, že je zobrazená zelená informační hláška „Nebyly nalezeny žádné chyby“. 
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2.5.4. Odeslání hlášení 

Po kontrole správnosti lze odeslat hlášení pomoci tlačítka „Odeslat“. Odeslání je 

dvoukrokové, tj. kliknete ODESLAT a systém Vás vyzve k potvrzení akce. O 

dokončení operace je uživatel informován níže uvedeným oknem. 

Odeslané hlášení se do několika minut zpracuje a emailem přijde výsledek zpracování 

(email přijde na emailovou adresu přihlášeného uživatele). 

 

Zadané hlášení lze zobrazit ve formátu MS Word a dále vytisknout. Toto hlášení lze zobrazit 

i v detailu hlášení. 

DOPORUČUJEME ODESLÁNÍ KAŽDÉHO NATYPOVANÉHO HLÁŠENÍ 
PROVĚŘIT, PROSTŘEDNICTVÍM ARCHIVU HLÁŠENÍ (VIZ DALŠÍ 

KAPITOLA). 

 

2.6. Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě 

Z portálu farmáře lze zasílat i hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě. 

Toto hlášení lze pořídit po volbě IZR > Elektronická hlášení a objednávky > Individuální 

zvířata > Hlášení skot – přiroz. plem.   
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2.6.1. Hlavička hlášení  

Zadání provozovny, která hlásí 

působení býka v PP. Lze vybrat 

jen provozovny přihlášeného 

chovatele.

Zadání počátku a konce 

působení býka v PP.

Zadání linie a registru samce 

působícího v PP.

Volba typu hlášení: 

Zařazení, oprava, 

nebo Rušící hlášení
Po kliknutí na toto tlačítko jsou provedeny 

kontroly vyplnění údajů v hlavičce hlášení.

 

Výsledek ověření údajů v hlavičce hlášení:  

Výsledek kontroly údajů v 

hlavičce hlášení.

 

Provádí se kontrola: 

 správnosti zadání intervalu působnosti (Datum od, Datum do) 

 existence zadaného samce v ústředním registru plemeníků.  
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 Zda není zadaný samec v hlášeném intervalu působnosti již vyřazen z ústřední 

evidence (exportem, odsunem na jatka, odsunem do kafilérie)  

 

 Zda není býk k počátku hlášeného intervalu působnosti příliš mladý tj. mladší než 

300 dnů ke dni počátku působnosti.   Tato kontrola se neprovádí u „harémových“ 

býků (tj. u býků s linií 998) a při rušení evidovaného intervalu působnosti (Typ 

hlášení = Rušení). Věk býka se vypočte z data narození býka v Ústředním registru 

plemeníků. 

 

 Zda není hlášený interval působnosti delší než 3 roky (např. nelze zaevidovat 

působnost kde Datum od = 1.1.2013 a Datum do = 31.12.2017) 

 

 Zda není počátek působnosti  v budoucnu (např. při pořizování hlášení dne 

1.2.2013 nemůže být Datum od = 1.3.2013) 

Řádky hlášení je možné zapisovat jen v případě, že je hlavička hlášení bez chyb. 

2.6.2. Řádky hlášení 

Řádky hlášení jsou čísla UZ samic. 

Čísla lze zapisovat jednotlivě, nebo lze zvířata vybrat hromadně ze seznamu zvířat. 

Tlačítko pro výběr 

samic ze seznamu.

Do tohoto údaje se 

zapíše číslo UZ 

samice.

Tlačítko pro přidání 

řádku do seznamu.

Tlačítko pro výmaz 

obsahu řádku.

Tlačítko pro načtení 

řádku k editaci.

Tlačítko pro ověření 

správnosti hlášení.

Tlačítko pro odeslání hlášení 

ke zpracování do ÚE.
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2.6.3. Výběr zvířat ze seznamu 

Po kliknutí na tlačítko „Zadat UZ pomocí seznamu zvířat“ se otevře okno pro hromadný 

výběr samic do hlášení o působnosti býka v PP. 

 

Kliknutím se zvíře označí, nebo 

zruší označení, pro výběr.

Kliknutím na toto tlačítko se 

okno zavře a provede se zápis 

vybraných zvířat do hlášení.

Po kliknutím na toto tlačítko se 

pouze zavře okno pro výběr.

 

2.6.4. Ověření hlášení 

Kliknutím na tlačítko „Ověřit“ jsou provedeny kontroly celého hlášení o působnosti býka 

v přirozené plemenitbě.  

Provádějí se stejné kontroly, jako při zpracování hlášení odeslaných do ÚE.  

Výsledek kontroly je uveden v části Validace.  

Řádky s chybou jsou označeny červeně. 
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Kontrola polohy býka:  

Při ověření hlášení je prováděna i kontrola polohy býka, ke kterému je hlášena působnost 

býka v přirozené plemenitbě. 

Hlášení bude z pohledu polohy býka v pořádku, pokud bude mít býk v ÚE evidovanou 

polohu („stál“ nebo „stojí“ z pohledu ÚE) : 

 Na provozovně ke které je hlášena působnost býka 

Nebo 

 Na jiné provozovně chovatele, vlastnící provozovnu, ke které je hlášena 

působnost býka 

Nebo 

 Na provozovně, která je „propojena“ s provozovnou ke které je hlášena 

působnost býka 

po celou dobu hlášeného intervalu působnosti býka. Pokud je konec hlášeného intervalu 

působnosti býka v budoucnosti, pak se kontroluje poloha býka v intervalu do data  

pořizování hlášení.   

 

Tato kontrola se neprovádí u „harémových“ býků (tj. u býků s linií 998).  
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2.6.5. Oprava hlavičky hlášení 

Pokud je při ověření hlášení zjištěna chyba, pak se formulář přepne do režimu opravy 

hlavičky hlášení. Lze tak v případě potřeby opravit údaje v hlavičce hlášení, způsobující 

chybu (období působnosti, samce U.R.P., …). 

Další ověření hlášení je možné až po Potvrzení hlavičky hlášení. 

Tlačítko pro potvrzení hlavičky

 

 

2.6.6. Odeslání hlášení 

Do ÚE lze odeslat jen hlášení bez chyb.  

Po odeslání je možné hlášení vytisknout. 
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Kliknutím zde se 

otevře textový  

dokument ve formátu 

RTF, která obsahuje 

odeslané hlášení.

 

Odeslaná hlášení je možné vyhledat v Archivu hlášení: 

 

2.7. Oprava odmítnutých hlášení – „Aktivní chybníky“ 

Pokud dojde při zpracování hlášení k jejich odmítnutí, je možné tato hlášení opakovaně 

načíst a podle popisu chyby a nápovědy jak chybu opravit, příslušné hlášení upravit. 

Opravené hlášení je pak možné znovu odeslat ke zpracování. 

Oprava hlášení je po volbě v nabídce: IZR > Elektronická hlášení a objednávky > 

Individuální zvířata > Hlášení pro daný druh zvířat – oprava.   

2.7.1. Načtení odmítnutých hlášení 

Při načtení stránky systém vyhledá poslední zpracování, ve kterém došlo k odmítnutí 

hlášení. Do hlavičky se vyplní číslo provozovny, číslo stáje a datum zpracování. Tlačítkem 

„Načíst chybná hlášení“ se provede načtení odmítnutých řádek hlášení ze zadaného  

zpracování.  

Všechny údaje v hlavičce lze změnit a provést načtení odmítnutých hlášení i za jiné 

zpracování, nežli poslední.   
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Zadání data zpracování
Tlačítko pro načtení odmítnutých 

hlášen
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2.7.1.1. Oprava řádek hlášení 

Pokud nejsou pro zadanou provozovnu, číslo stáje a datum zpracování nalezena odmítnutá 

hlášení, je na to uživatel upozorněn.  

Upozornění, že pro zadanou provozovnu, 

stáj a datum zpracování není nalezeno 

žádné odmítnuté hlášení.

 

 

V opačném případě se provede načtení odmítnutých řádek hlášení.  

Odkaz na zobrazení chyb a popisu opravy hlášení

 

Oproti prvotnímu pořizování hlášení (viz. 2.4) je v seznamu řádek hlášení uveden sloupec 

navíc, nadepsaný „Chyby“. V tomto sloupci je odkaz na seznam chyb a popis opravy chyby 
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k danému řádku hlášení. Okno se seznamem chyb a popisem jejich možné opravy se 

otevře po kliknutí na odkaz „zobrazit chyby“.  

 

Popis chyby, se kterou bylo hlášení odmítnuto.

Popis, jak chybu opravit. Odkaz na zavření okna s popisem chyb.

 

 

 

Po načtení řádek hlášení s chybou se pak tyto řádky editují stejně jako při 

prvotním typování hlášení (viz. 2.4.2) 

 

2.7.2. Odeslání opraveného hlášení 

Oprava a odeslání opravených hlášení ke zpracování se provádí stejně jako při prvotním 

typování hlášení (viz. 2.4.3 a 2.4.4).  

2.8. Hromadná oprava hlášení skup. evid. zvířat 

Pomocí této funkce je možné načíst všechna minulá hlášení od zadaného měsíce a roku. 

Funkce umožňuje opravit hlášení, která jsou již zpracována a uložena v ÚE. Po posledním 

zpracovaném měsíci, se načtou i případná posladní odmítnutá hlášení.  

Funkce je umístěna v levém menu pod položkou Elektronická hlášení a objednávky  

Skupinová zvířata  Hlášení xxx – hromadná oprava, kde xxx je konkrétní druh skup. evid. 

zvířat. 
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odkaz v menu

zvolte provozovnu,

rok a měsíc hlášení,

stiskněte tlačítko Vyhledat

 

 

Na zobrazeném formuláři vyberte provozovnu, vyplňte rok a měsíc, od kterého chcete 

zobrazit minulá hlášení. Poté stiskněte tlačítko „Vyhledat“. 

seznam hlášení (hlavičky)

kliknutím na šipky se k danému 

hlášení rozbalí jeho řádky

 

Po označení řádku (nebo více řádků) pomocí zaškrtávacího políčka ho lze smazat stisknutím 

tlačítka „Smazat hlášení“. 

Tlačítkem „Nové hlášení“ lze zadat nové hlášení. 

Dvojitým kliknutím na řádek s hlavičkou hlášení se objeví detail hlášení – hlavička a řádky. 

Dvojitým kliknutím na hlavičku ji lze editovat, dvojitým kliknutím na některý z řádků 

hlášení jej lze editovat. 
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Tlačítkem „Nový řádek“ je možné přidat k hlášení nový řádek. Stávající řádky lze po 

označení zaškrtávacího políčka a stisknutí tlačítka „Smazat řádek“ smazat. 

Po ukončení editace hlášení je nutné stisknout tlačítko „Uložit hlášení“. Tím jsou provedené 

změny připravené k jejich odeslání, které se provede stisknutím tlačítka „Odeslat a 

zpracovat hlášení“. 

Pokud se provedené změny neodešlou, nedojde k jejich uložení. 

Po stisknutí tlačítka „Odeslat a zpracovat hlášení“ se provedou validace. Pokud je v hlášení 

objevena chyba, je uživatel upozorněn o jakou chybu se jedná. Dokud chyba nebude 

opravena, nelze hlášení odeslat. Pokud je hlášení v pořádku, během několika minut se 

hlášení zpracuje a přihlášenému uživateli přijde emailem výsledek zpracování.  

2.9. Archiv hlášení 

Hlášení zaslaná prostřednictvím Portálu farmáře lze kdykoliv dodatečně zobrazit a případně 

vytisknout. 

Archivovaná hlášení jsou dostupná z 2 míst: 

 Formulářem dostupným z menu aplikace – část „Elektronická hlášení a 

objednávky“, položka „Archiv hlášení“ 

 Samostatným tlačítkem „Podaná hlášení“ z formuláře přehledu hlášení v části 

„Komunikace s ČMSCH“, položka „Hlášení“ 

Podaná hlášení, která již byla zařazena do zpracování jsou dále standardně dostupná mezi 

ostatními hlášeními (tj. zaslanými mailem nebo papírovou formou). 

 


