Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
252 09 Hradištko 123
http://www.cmsch.cz
tel.: 257 896 444 – ústředna
tel.: 257 896 212; 264; 335 – ústřední evidence

tel.: 257 896 241 – ušní známky - skot
fax.: 257 896 215 – ušní známky - skot
e-mail - skot: zacharova@cmsch.cz

OBJEDNÁVKA NOVÝCH UŠNÍCH ZNÁMEK – SKOT
Úplná adresa objednavatele:
Telefon:
Kontaktní osoba:

TYP
ZNÁMKY

Datum objednávky:

ČÍSLO HOSPODÁŘSTVÍ

VÝROBCE

Dita

Europack

Hema

Barva ušní známky

Vzor A-A
Vzor A-B

Počet kusů zvířat k označení

ČERVENÁ

ŽLUTÁ

Poznámky:

……………………………………………
podpis a razítko objednavatele

Popis vzorů ušních známek a podrobné vysvětlivky k vyplnění jsou na zadní straně tiskopisu.

Vysvětlivky k vyplňování tiskopisu
Tento tiskopis slouží výhradně k objednání nových ušních známek pro označování telat nebo skotu
dovezeného mimo země Evropské unie, dle vyhlášky č. 199/2007 Sb., která rozlišuje dva vzory
ušních známek: vzor A a vzor B. Vyhláška nařizuje označování skotu dvěma plastovými ušními
známkami, přičemž aspoň v jednom uchu musí mít vždy ušní známku dle vzoru A, do druhého ucha
má chovatel možnost výběru mezi oběma vzory.
Nárok na přidělení číselné řady nových ušních známek vzniká chovateli, který má svůj chov zapojen
do ústřední evidence, je majitelem skotu nebo prokazatelně doloží, že nakoupil březí jalovice, nebo že
dovezl zvířata ze zemí mimo EU. Nové ušní známky lze objednat do zásoby maximálně na jeden rok
dopředu, přičemž známky zbylé z předešlého období zůstávají v platnosti a mohou se dále používat.
Další číselná řada bude chovateli přidělena pouze v případě, že známky z minulých období z větší
části, či beze zbytku spotřeboval.
1) Vyplňte Vaši úplnou adresu, kam má být doručena dobírka s ušními známkami od výrobce. Ušní
známky je oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu. Na jinou
adresu nebudou známky doručeny. Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování
objednávky a datum jejího vyhotovení.
2) Zapište číslo hospodářství bez čísla stáje (např. 31-002586-41 zapište pouze 31002586). Jedním
tiskopisem lze objednat ušní známky pro všechna hospodářství chovatele v rámci jednoho kraje.
Pro hospodářství v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
3) Křížkem označte, kterou kombinaci vzorů ušních známek chcete objednat.
• A-A - do obou uší obdržíte ušní známky bez popisového pole, na které není dovoleno psát
• A-B - do jednoho ucha obdržíte ušní známku bez popisového pole dle vzoru A, do druhého
pak ušní známku dle vzoru B s popisovým polem pro záznamy chovatele
4) Křížkem označte, od kterého výrobce chcete dodat ušní známky. Pokud výrobce neuvedete, bude
Vám přidělen pracovníkem ČMSCH, a.s.
5) Uveďte, pro kolik kusů zvířat chcete ušní známky objednat. Na jedno zvíře obdržíte automaticky
ušní známky do obou uší.
6) Všechny Vaše ostatní požadavky ohledně objednání a výroby ušních známek uveďte do oddílu
„Poznámka“.
7) Čitelně vyplněný tiskopis lze doručit faxem, e-mailem (viz. údaje v záhlaví objednávky) nebo
poštou na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
(ušní známky)
Hradištko 123
252 09 Hradištko

Popis vzorů ušních známek
Vyhláška č. 199/2007 Sb. rozlišuje tyto dva vzory ušních známek určené pro označování skotu
narozeného v České republice nebo dovezeného ze zemí mimo Evropskou unii.
Vzor A

Ušní známka s oboustranným potiskem
bez popisového pole
(na tuto ušní známku není dovoleno psát)

Vzor B

Ušní známka s oboustranným potiskem
s popisovým polem pro záznamy chovatele

