Vysvětlivky k vyplňování tiskopisu
SKOT - Objednávka duplikátů ušních známek a duplikátů čipů
Tento tiskopis slouží výhradně k objednání duplikátů ušních známek a duplikátů elektronických ušních známek (čipů) pro
označování skotu dle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která rozlišuje dva typy popisu ušních známek:
typ A a typ B. Vyhláška nařizuje označování skotu dvěma plastovými ušními známkami, přičemž aspoň v jednom uchu musí
mít vždy ušní známku typu A, do druhého ucha má chovatel možnost výběru mezi oběma typy. Nárok na duplikát vzniká
chovateli v případě ztráty, zničení nebo z důvodu neplatnosti nebo nedovolené úpravy ušní známky.
Všechny známky jsou dodávány ve standardní velikosti, jen dodavatelé HEMA a ČMSCH nabízejí kromě toho ještě známky
velikosti Maxi. Požadavek na změnu velikosti známek se u těchto dvou dodavatelů uvádí do poznámky na objednávce.
Terčíkové ušní známky typu B, varianta 3 s čipem nebo bez čipu dodávají pouze HEMA a ČMSCH.

1) Vyplňte Vaši úplnou adresu, kam má být doručena dobírka s ušními známkami od dodavatele. Ušní známky je
2)
3)
4)

5)
6)
7)

oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu. Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za
zpracování objednávky duplikátů a datum jejího vyhotovení.
Zapište číslo hospodářství bez čísla stáje (např. 31-002586-41 zapište pouze 31002586).
Křížkem označte, od kterého dodavatele chcete ušní známky dodat. Pokud dodavatele neuvedete, bude Vám přidělen
pracovníkem ČMSCH, a.s.
Uveďte kód země původu zvířete a jeho identifikační číslo. Všechna identifikační čísla se zarovnávají k pravé straně
formuláře.

Skot narozený v ČR má maximálně šestimístné ušní číslo + kodex. Kodex je trojčíslí, umístěné na ušní známce nad
vlastním číslem. Do tiskopisu se zapisuje jako poslední tři místa identifikačního čísla.

Skotu dovezenému z členských zemí EU se ponechává původní číslo přidělené v zemi jeho původu, které je
maximálně dvanáctimístné a neobsahuje žádný kodex. Do tiskopisu se zapisuje zprava, včetně pole vyhrazeného
pro kodex.
Číslicí označte, kolik duplikátů, kterého typu ušní známky objednáváte. Na jedno zvíře lze objednat v kombinaci typů
maximálně dva kusy duplikátů (kombinace: maximálně dva kusy duplikátů typu A nebo jeden kus duplikátu typu A
a jeden kus vybrané varianty typu B). Dva kusy duplikátů typu B na jedno zvíře objednat nelze!
Všechny Vaše ostatní požadavky ohledně objednání a výroby ušních známek (změna velikosti, zvolená varianta typu B,
objednání kleští, atd.) uveďte do oddílu „Poznámka“.
Čitelně vyplněný tiskopis lze doručit faxem, e-mailem (viz. údaje v záhlaví objednávky) nebo poštou na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ušní známky skot
Benešovská 123
252 09 Hradištko

Typy popisu ušních známek
Dodavatel

Dita, Europack, Hema, ČMSCH

Pro skot narozený v České
republice nebo dovezený ze
zemí mimo Evropskou unii

Typ

A

Typ

Ušní známka s oboustranným
potiskem bez popisového pole

Hema, ČMSCH

B

Typ

Ušní známka s oboustranným potiskem
s popisovým polem pro záznamy chovatele

B

Terčíková ušní známka
s oboustranným potiskem

bez čipu nebo s čipem
varianta 2

varianta 3

Pro skot dovezený
z členských zemí
Evropské unie

varianta 1

varianta 1

Rozměry ušních známek
Dodavatel

Typ

rozměr
(šxv) mm

DITA
s plným plastovým
nebo kovovým
hrotem

EUROPACK

HEMA

ČMSCH

s dutým
hrotem

s plným
nebo dutým
hrotem

s dutým hrotem

s dutým hrotem

Standard

Maxi

Standard

Standard

Standard

Maxi

Terčík

Čip

Standard

Maxi

Terčík

Čip

65x75

80x105

66x76

70x77

58x79

74x100

ø 27

ø 30

62x82

76x112

ø 30

ø 33,9

