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1. Proč objednávat ušní známky a duplikáty přes Portál farmáře? 

 IZR nabízí možnost elektronicky objednávat nové známky (UZ) a duplikáty známek 
(DUZ) pro skot, ovce a kozy – princip objednávek je totožný se zadáváním příkazu 
v elektronickém bankovnictví. 

 Elektronické objednání UZ/DUZ přes portál má několik nesporných výhod: 

a. Nikdo už objednávku „nepřepisuje“ – tak jak jí do systému zadám, tak odejde 
k výrobci – odbourává se riziko, že dostanu jinou známku než napíšu do 
objednávky. 

b. Ušetřím poštovné a čas – objednávka je předvyplněná mými údaji a DUZ mohu 
vybírat ze seznamu. 

c. Ušetřím dobírečné – spojením objednávky UZ/DUZ a případných doplňků 
dostanu vše v rámci jedné dodávky za jedno dobírečné. 

 

Upozornění č. 1: Skrze portál farmáře lze objednávat UZ jen v rámci ročního limitu na 

hospodářství. Známky nad tento limit je nutné řešit telefonicky s pracovníky ČMSCH.  

 

Upozornění č. 2: V případě, že provádíte reklamaci UZ, pak doporučujeme použít papírový 

formulář a reklamaci předjednat u výrobce a případně ČMSCH. 

2. Orientace aneb Kde to v systému najdu? 

 V levém menu kliknu na „Elektronická hlášení a objednávky“, rozbalí se mi 
podnabídka, z níž vyberu „Známky“.  

 Poklikem na „Známky“ se mi nabízí tři možnosti objednání nových UZ a tři možnosti 
objednání DUZ dle kategorií zvířat.  
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3. Postup zadání objednávky UZ/DUZ 

Postup objednání UZ a DUZ je založen na podobném principu. Samotný postup objednání UZ 
a DUZ je stručně takovýto: 

1. Vyberu provozovnu a výrobce. 

2. Zadám adresu, kam chci objednávku doručit a kontakt na zodpovědnou osobu. 

3. Zadám vlastní objednávku. V případě DUZ lze použít k usnadnění zadání objednávky 
seznam zvířat. 

4. Zadám další možnosti objednávky – osobní odběr, objednávka kleští, hrotů. 

5. Zadám, zda chci kompletovat s předchozí objednávkou. 

6. Odešlu objednávku. 
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3.1. Postup pro objednání nových ušních známek (UZ) 
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3.2. Postup pro objednání duplikátů ušních známek (DUZ) 
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4. Problémové situace  při zadávání objednávek 

4.1. Překročení limitu pro objednávky UZ 

Po kliknutí na tlačítko odeslat se provede kontrola vyplněných údajů. Pokud je nalezena 
chyba v objednávce, objeví se znění chyby červeně a dokud nebude chyba opravena, 
objednávku nelze odeslat. 

Před zobrazením formuláře pro objednávku UZ se může objevit následující informace.  

 

Důvodem je překročení limitu objednaných známek, existence nevyřízené objednávky ÚZ 
nebo pro vybranou provozovnu není registrován druh zvířete, pro který chcete ÚZ 
objednávat. 

 

Upozornění: Chcete-li objednat nové UZ navzdory limitu, musíte kontaktovat pracovníky 

ČMSCH.  

4.2. Nelze pracovat se seznamem zvířat pro výběr čísel UZ pro duplikáty 

 Seznam je nefunkční, tj. nelze jej ovládat, vybraná zvířata se nepropisují do 
objednávky 

 Máte patrně zastaralý prohlížeč Internet Explorer, který nepodporuje použité funkce.  

 Zkontrolujte, zda vlevo dole nesvítí žlutý trojúhelník.  

 Kontaktujte helpdesk@mze.cz 

 

mailto:helpdesk@mze.cz
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5. Výsledek, aneb Kde si zkontroluji stav mé objednávky? 

Stav objednaných UZ a DUZ lze zjistit poklikem v levém hlavním menu IZR na řádek 
„Komunikace s ČMSCH“ v části „Objednané UZ/Duplikáty UZ“. 

 

Pokud nevyplním filtr a stisknu rovnou tlačítko „Vyhledat“, pak získám úplný seznam 
objednávek ušních známek pro zvolený druh zvířat (viz níže).  

 

Po prokliku konkrétního řádku se dostanete na detail objednávky. I v tomto okně však vidíte 
stav své objednávky. 
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