Vysvětlivky k vyplňování tiskopisu

KOZY - Objednávka identifikačních prostředků pro prvotní označení
Tento tiskopis slouží výhradně k objednávání identifikačních prostředků pro prvotní označení kozlíků a koziček dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Detailní informace k označování zvířat jsou uvedeny v Pokynech pro chovatele k vedení ústřední evidence ovcí
a koz (ke stažení na www.cmsch.cz).
Pro prvotní označení lze použít všechny typy ušních známek, avšak vhodnější je používat známky menších velikostí (P, M, B, A, J, K).
Identifikační prostředky pro prvotní označení lze objednat pouze v kombinacích předepsaných v objednávce.
V tiskopisu jsou uvedeny standardně dodávané barevné kombinace, požadujete-li jinou barevnou kombinaci, sledujte aktuální nabídku
zvoleného dodavatele. Vybranou kombinaci uveďte do poznámky v objednávce.
Pro objednání duplikátů použijte tiskopis OVCE - DUPLIKÁTY - Objednávka identifikačních prostředků bez čipu (UŠNÍ ZNÁMKY a SPĚNKOVÉ
NÁRAMKY) nebo OVCE – DUPLIKÁTY – Objednávka elektronických identifikátorů (čipy).
1.

Uveďte Vaši fakturační adresu. Uveďte telefon a jméno osoby odpovědné za zpracování objednávky a datum jejího vyhotovení.

2.
3.

Zapište osmimístné číslo hospodářství.
Vyberte dodavatele identifikačních prostředků. U vybraného typu identifikačních prostředků uveďte množství zvířat, která chcete
vybraným typem označit. Celkový počet objednaných identifikačních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek počtu samic starších
12 měsíců, přičemž identifikační prostředky zbylé z předešlého období zůstávají v platnosti a mohou se dále používat. Další číselná řada
bude chovateli přidělena pouze v případě, že identifikační prostředky z minulých období z větší části, či beze zbytku spotřeboval. Tento
limit nemusí chovatel dodržet v případě, že objednává známky pro plemeno Romanovská ovce (plemeno uveďte do poznámky
na objednávce).

4.

Váš požadavek na zaslání příslušných aplikačních kleští označte křížkem. Reklamace uplatněná na ušní známky aplikované
neoriginálními kleštěmi nebude uznána.

5.

Do Poznámky, pokud je odlišná od adresy fakturační, uveďte dodací adresu, na kterou dodavatel objednané zboží odešle. Uveďte zde
i Vaše další požadavky ohledně objednání a výroby identifikačních prostředků.

6.

K objednání identifikačních prostředků od různých dodavatelů, použijte dva tiskopisy. Zboží Vám bude dodáno formou dobírky
od každého dodavatele zvlášť. K odeslání čitelně vyplněného tiskopisu využijte prosím kontaktní údaje uvedené v jeho záhlaví.

TYP P

TYP M

Velká ušní známka
s plastovým hrotem ZEETAGS

Ušní známka s kovovým hrotem
ARDES pásková
(šxd): 14,5x45mm

DODAVATEL ČMSCH
TYP Fp
TYP G

TYP F

DATAMARS malá
(šxv): 37x40 mm

bez popisového
pole
(šxv): 45x58 mm

s popisovým polem
(šxv): 45x58 mm

TYP H

TYP S

TYP T

Bolus RB 50

Ušní známka

hmotnost: 52,5 g
(dxØ): 67x17 mm

DATAMARS
terčíková s čipem
ø 25 mm

Spěnkový náramek
bez čipu
(šxd): 40x160 mm

s čipem
(šxd): 40x160 mm

DODAVATEL M.A.V.E.
TYP B

TYP A

Pásková ušní známka dělená
(šxd): 10x40 mm

Malá ušní známka
s plastovým hrotem
(šxv): 30x30 mm

TYP J

TYP K

TYP C
bez popisového pole
(šxv): 40x53 mm

DODAVATEL AGROTRANS
TYP L

Ušní známka s kovovým hrotem
Pásková ušní známka
(šxd): 47x15 mm

Malá ušní známka
(šxv): 28x28 mm

TYP Cp
Velká ušní známka s kovovým hrotem
s popisovým polem
(šxv): 40x53 mm

TYP U

TYP V
Ušní známka s čipem

Velká ušní známka
(šxv): 42x47 mm

Všechny tiskopisy jsou ke stažení také na www.cmsch.cz (Tiskopisy, dokumenty).

terčíková s kovovým hrotem
ø 26 mm

pásková s plastovým hrotem
(šxv): 47x15 mm

