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Základní informace
Aplikace Fullwood ústřední evidence (FUE) je specializované softwarové řešení, které umožňuje:
•
•
•
•
•
•

vedení stájového registru skotu ve formě počítačové databáze,
evidování pohybů a událostí zvířat, které je chovatel povinen hlásit do ústřední evidence,
sestavení hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění,
odeslání hlášení ve formě datového souboru do ústřední evidence,
zpracování údajů o provedených inseminacích,
zpracování výsledků kontroly užitkovosti.

Jednotlivé pohyby a události zvířat pro účely vedení ústřední evidence je možné zadávat ručně
(nezávisle na jiné aplikaci) nebo importovat z databáze aplikace Crystal nebo AfiFarm. FUE v současné
době umožňuje částečný import vybraných pohybů a událostí z aplikace Crystal a plně propojené
řešení s aplikací AfiFarm. Toto propojení významně zjednodušuje a zrychluje vedení stájového
registru skotu a zefektivňuje proces podávání hlášení chovatelem do ústřední evidence.
Aplikace FUE je pro účely vedení stájového registru skotu schválena Českomoravskou společností
chovatelů, a.s. a vedení stájového registru v této aplikaci tak splňuje povinnosti stanovené vyhláškou
č. 5/2016 Sb. (novela vyhlášky č. 136/2004 Sb.)
Mezi další funkce aplikace FUE patří vedení agendy o provedených inseminacích a evidence výsledků
kontroly užitkovosti. Údaje o provedených inseminacích je možné kromě ručního zadání také získávat
automaticky z databáze některých plemenářských firem. Aplikace FUE rovněž umožňuje zpracování a
import datových souborů s výsledky kontroly užitkovosti poskytovaných Českomoravskou společností
chovatelů, a.s. V případě propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm je možné inseminace i výsledky
kontroly užitkovosti automaticky exportovat k jednotlivým zvířatům do této aplikace.

Systémové požadavky
•
•
•
•
•
•

Operační systém Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 nebo
Windows 10. Operační systém Windows XP není podporován!
.NET Framework 4.5.1 nebo kompatibilní vyšší
Microsoft Access Database Engine 2007 nebo Microsoft Access Database Engine 2010
(32bitová nebo 64bitová verze)
připojení k internetu
v případě propojení s aplikací AfiFarm: AfiFarm verze 3.x/4.x/5.x
v případě propojení s aplikací Crystal: Crystal verze 2.5/2.6/2.7

Klíčové vlastnosti
•
•

aplikace je certifikována Českomoravskou společností chovatelů, a.s. pro vedení stájového
registru a ústřední evidence skotu v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství
č. 5/2016 Sb. (novela vyhlášky 136/2004 Sb.),
automatický import počátečního stavu zvířat z Portálu farmáře (eAgri), volitelně možnost
importu všech zvířat prošlých hospodářstvím a jejich pohybů a událostí od počátku vedení
ústřední evidence,
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora vedení ústřední evidence pro více hospodářství nebo stájí v rámci jedné instalace
aplikace,
široká variabilita možných scénářů nasazení bez potřeby významného zásahu do aplikace
AfiFarm, snadný přechod z celé řady konkurenčních řešení bez nutnosti měnit zvyklosti
chovatele,
možnost plného propojení s aplikací AfiFarm, automatický import všech běžných pohybů a
událostí bez nutnosti opakovaného zadávání dat (narozená telata, nově zadaná zvířata,
odsuny, …) - farmář všechny záznamy pořizuje pouze v aplikaci AfiFarm - FUE tak výrazně
zjednodušuje, zrychluje a zefektivňuje vedení ústřední evidence (zejména oproti stavu bez
propojeného softwaru),
možnost kombinování ručního pořizování a automatického importu záznamů o pohybech a
událostech zvířat,
vedení plnohodnotného stájového registru včetně tisku příslušné sestavy ve formátu
vyžadovaném vyhláškou Ministerstva zemědělství,
podpora všech typů pohybů a událostí zvířat dle vyhlášky Ministerstva zemědělství,
jednoduché, přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, široké možnosti filtrování a
fulltextového vyhledávání zvířat, tisk sestav, snadné a rychlé zadání všech běžných pohybů a
událostí,
velká variabilita podporovaných formátů ušní známky dle potřeby a preference chovatele,
rychlé zadávání dat pomocí výběru z číselníků – vlastní hospodářství, plemena, býci, země,
provozovny (vlastní stáje, hospodářství, obchodníci, asanační podniky, shromažďovací
střediska, jatky, uživatelská zařízení),
průběžná validace všech vkládaných a importovaných záznamů, automatická kontrola pro
zamezení duplicity importovaných záznamů z aplikace AfiFarm,
snadné opravy chybně zadaných záznamů a zapracování obdržených chybníků, automatické
generování rušících události s kódem 9x,
automatická kontrola a vyhledání neohlášených událostí, automatická kontrola pro
zamezení duplicitního odeslání hlášení,
jednoduché a rychlé vytvoření hlášení, jeho odeslání, tisk nebo export do souboru,
odesílání hlášení přímo z aplikace bez nutnosti instalace e-mailového klienta,
přehledná archivace odeslaných hlášení do ústřední evidence,
doplňkové funkce pro evidenci inseminací a kontroly užitkovosti navržené na základě
požadavků z řad chovatelů,
automatický import provedených inseminací od plemenářských firem CRV Czech Republic
nebo Chovservis – do budoucna plánováno rozšíření i na další poskytovatele,
podpora importu kontroly užitkovosti ze souborů poskytovaných ČMSCH,
možnost exportu inseminací a kontroly užitkovosti do aplikace AfiFarm,
průběžná validace importovaných/exportovaných dat u inseminací i kontroly užitkovosti,
automatická kontrola zamezení duplicity vkládaných záznamů,
široké možnosti zálohování dat a nastavení aplikace,
možnost automatické aktualizace prostřednictvím sítě internet,
do budoucna je připravován další rozvoj aplikace a doplnění nových funkcí, průběžně jsou
zapracovávány poznatky získané z provozu od reálných uživatelů z řad chovatelů
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1 Spuštění programu
Program FUE je možné spustit pomocí spustitelného souboru FUE.exe, který naleznete v kořenovém
adresáři aplikace. Pro snazší spouštění doporučujeme vytvořit zástupce tohoto souboru na ploše
nebo v nabídce Start ve Windows.
Při prvním spuštění se automaticky na pozadí vytváří nová databáze, která je nezbytná pro fungování
aplikace a naplní se některými výchozími daty. Z tohoto důvodu může první spuštění trvat o něco
déle. Při dalších spuštěních se tato operace již neopakuje.

Spouštění aplikace FUE

1.1 Vložení a aktivace licence
Licence programu FUE je poskytována jako netrvalá (pronájmová). Prodej zajišťuje společnost
Fullwood formou ročního předplatného, které kromě samotné licence zahrnuje i veškeré aktualizace
a nové verze vydané v průběhu jeho platnosti. Pro konkrétní licenční a prodejní podmínky
kontaktujte společnost Fullwood nebo vašeho dodavatele programu FUE.
Po prvním spuštění aplikace se automaticky zobrazí dialogové okno, do kterého je nutné zadat
unikátní prodejní licenční klíč, který jste obdrželi od vašeho dodavatele tohoto softwaru. Bez jeho
zadání není možné aplikaci spustit. Pro úspěšnou aktivaci licence je potřeba mít aktivní internetové
připojení pro navázání spojení s licenčním serverem.

Vložení a aktivace licence
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Zadání licenčního klíče je vyžadováno pouze jednou. Po jeho úspěšné aktivaci již dochází při každém
dalším spuštění aplikace k automatickému ověření platnosti licence a není od uživatele vyžadována
žádná akce. Ověření platnosti licence probíhá on-line prostřednictvím licenčního serveru. V případě
dočasně nedostupného internetového spojení se již dříve aktivovaná licence nouzově ověří i v režimu
off-line a je tak možné aplikaci FUE spustit. Je však nezbytné, aby on-line ověření proběhlo vždy
minimálně jednou za 30 dní.
V případě jakýchkoliv problémů s aktivací licence kontaktujte vašeho dodavatele softwaru nebo
technickou podporu aplikace FUE.
Upozornění:
Jednou aktivovaná licence je již vázána na konkrétní zařízení, ze kterého aktivace proběhla, a není
možné ji znovu aktivovat na jiném počítači. Opakovaná aktivace na stejném počítači (např. po
reinstalaci operačního systému nebo aplikace FUE) je možná a měla by proběhnout úspěšně.
K zneplatnění aktivované licence může rovněž dojít v případě výměny některé podstatné hardwarové
součásti počítače (např. procesoru, základní desky, grafické karty apod.). V takovém případě vždy
kontaktujte technickou podporu aplikace FUE pro reaktivaci vaší licence. Stejným způsobem
postupujte rovněž v případě, kdy požaduje přenos licence na jiné zařízení, který je v souladu
s licenčními podmínkami (např. výměna počítače).

1.2 Prodloužení licence
Pokud bude do konce platnosti licence (ročního předplatného) zbývat méně než 15 dnů, bude
aplikace FUE na tuto skutečnost upozorňovat dialogovým oknem při každém jejím spuštění. V tomto
případě je potřeba kontaktovat společnost Fullwood nebo vašeho dodavatele aplikace FUE a zakoupit
předplatné na další období. Po jeho zakoupení a prodloužení platnosti licence není ze strany uživatele
vyžadována žádná akce, informace o platnosti licence se aktualizuje automaticky on-line
prostřednictvím licenčního serveru.
Upozornění:
Po vypršení platnosti licence již není možné aplikaci FUE spustit a provádět jakékoliv operace (např.
odesílat hlášení do ústřední evidence apod.). Veškerá dříve zadaná data zůstávají v databázi
zachována a po prodloužení licence budou automaticky opět zpřístupněna.
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2 Hlavní okno aplikace
Po spuštění aplikace FUE se zobrazí její hlavní okno.

























1)



Hlavní okno aplikace



Pás karet hlavního menu – umožňuje přepínání jednotlivých kategorií hlavního menu (zvířata,

hlášení, import, export, nastavení).

2) Aktivní karta hlavního menu – obsahuje ikony, kterými lze spouštět konkrétní akce.
3) Hledání a filtr – umožňuje vyhledávat záznamy v seznamu zvířat podle zvoleného pole. V případě
hledání na základě čísla ušní známky, není nutné zadávat kód země a nuly na začátku a je možné
zadat pouze část čísla ušní známky hledaného zvířete. Dále je možné výpis zvířat filtrovat na
základě čísla hospodářství, čísla stáje, stavu zvířete (všechna, aktuální, odsunutá, zrušená, …) a
pohlaví zvířete.
4) Tisk seznamu zvířete – vytiskne sestavu s výpisem zvířat na základě nastaveného filtrování.
5) Seznam zvířat – prezentuje tabulkový výpis zvířat v závislosti na nastaveném filtrování. Kliknutím
na řádek je možné vybrat konkrétní záznam (zvíře) pro zobrazení jeho detailu – viz bod 6.
Kliknutím na název sloupce v záhlaví tabulky je možné upravovat řazení záznamů. Opakovaným
kliknutím se mění způsob řazení (vzestupně/sestupně).
6) Karta zvířete – zobrazuje detail zvířete. Některá pole (hospodářství narození, skladba plemene,

převažující plemeno, státní registr otce) je možné přímo na této kartě editovat. Hospodářství
narození je nepovinný údaj a není nutné ho zadávat. Provedené změny je potřeba uložit do
databáze kliknutím na tlačítko Uložit změny. V případě, že některá z povinných položek je
nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku v červeném
kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí nápověda. Takovou chybu je nutné
nejprve odstranit a následně znovu stisknout tlačítko Uložit změny.
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7) Rychlé volby – obsahuje tlačítka k zadání pohybů, událostí a další agendy aktuálního zvířete.
Oproti přístupu přes hlavní menu budou v jednotlivých formulářích automaticky vyplněny údaje
zvoleného zvířete.
8) Záložky agend – umožňují přepínání mezi výpisy záznamů zvířete v jednotlivých agendách
(pohyby a události, inseminace, kontrola užitkovosti).
9) Aktivní karta agendy – tabulkový výpis záznamů zvířete v konkrétní agendě (pohyby a události,
inseminace, kontrola užitkovosti). Kliknutím na název sloupce v záhlaví tabulky je možné
upravovat řazení záznamů. Jednotlivé záznamy je možné v těchto tabulkách odstranit
prostřednictvím tlačítka Zrušit. V agendách inseminace a kontrola užitkovosti je rovněž možné
jednotlivé záznamy změnit (editovat) pomocí tlačítka Upravit.
10) Stavový a informační panel – zobrazuje informace o aktuálním stavu programu FUE (počet
zobrazených záznamů, držitel licence, počet zbývajících dnů do konce platnosti licence, aktuální
verze).
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3 Nastavení
Program FUE disponuje celou řadou uživatelsky definovatelných nastavení a číselníků, které umožňují
aplikaci přizpůsobit potřebám konkrétního chovatele a zjednodušit tak vedení příslušných agend.

3.1 Nastavení aplikace
Dialogový formulář, který slouží pro nastavení většiny uživatelských parametrů
aplikace, zobrazíte prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Nastavení → Nastavení aplikace

Podle jednotlivých kategorií parametrů jsou k dispozici následující záložky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Databáze – parametry související s datovým uložištěm aplikace FUE
Hlášení – parametry potřebné pro odesílání hlášení do ústřední evidence
eAgri – přístupové údaje ke službě eAgri (Portál farmáře)
AfiFarm – parametry pro propojení a výměnu dat programu FUE s aplikaci AfiFarm
Crystal – parametry pro propojení a výměnu dat programu FUE s aplikací Crystal
Inseminace – parametry a přístupové údaje pro automatický import provedených inseminací
Vzorky – parametry pro import vzorků kontroly užitkovosti
Zálohování – možnost ručního zálohování a nastavení automatického zálohování
Licence – informace o licenci a možnost vložení nové licence
O aplikaci – základní informace o programu FUE

3.1.1 Databáze
Karta Databáze slouží k nastavení cesty k databázovým souborům aplikace FUE. Ve výchozím
nastavení je vždy zvolen adresář data v kořenovém adresáři, do kterého se prázdné datové soubory
vytvoří automaticky při prvním spuštění. Toto umístění není zpravidla potřeba měnit.
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.
Dále se na této kartě nachází několik servisních funkcí určených pouze pro expertní uživatele:
•
•
•
•

Servisní rozhraní databáze
Vložení události/pohybu do databáze
Neohlášené události/pohyby v databázi
Import zvířat a pohybů jiného hospodářství
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Nastavení aplikace – karta Databáze

3.1.1.1 Servisní rozhraní databáze
Tato servisní funkce je dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
Tlačítko Servisní rozhraní databáze zobrazí formulářové okno, ve kterém je možné přímo editovat
záznamy v jednotlivých tabulkách databáze.
Upozornění:
Neodborný zásah do databáze může způsobit nevratné poškození nebo ztrátu dat a následnou
nefunkčnost celé aplikace FUE!

Servisní rozhraní databáze
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3.1.1.2 Vložení události/pohybu do databáze
Tato servisní funkce je dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
Tlačítko Vložení události/pohybu do databáze zobrazí formulář, který umožňuje zadat libovolnou
neohlášenou nebo i již dříve nestandardně (např. papírovou formou) ohlášenou událost zvířete,
kterou je potřeba dodatečně doplnit do stájového registru vedeného aplikací FUE.
Je tedy možné zadat libovolný nový pohyb nebo událost i bez následného odeslání do ústřední
evidence. Pro tento účel se tato servisní funkce používá pouze v případě, že pohyb nebo událost
nebyla do aplikace FUE dosud zadána. Pokud již zadána byla a potřebujete ji pouze označit jako
odeslanou (bez skutečného ohlášení do ústřední evidence), postupujte dle následující kapitoly
Neohlášené události/pohyby v databázi.
Upozornění:
Tuto servisní funkci doporučujeme používat pouze v případě, kdy není možné pohyb nebo událost
zvířete zaznamenat pomocí standardně dostupných funkcí!

Vložení události/pohybu do databáze

Zadání nové události dokončete pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá z položek je nesprávně
vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku v červeném kolečku. Po najetí
kurzorem myši na tento symbol se zobrazí nápověda. Takovou chybu je nutné nejprve odstranit a
následně znovu stisknout tlačítko Vložit.
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3.1.1.3 Neohlášené události/pohyby v databázi
Tato servisní funkce je dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
Tlačítko Neohlášené události/pohyby v databázi zobrazí dialogové okno, pomocí kterého je možné
zadané a dosud neohlášené pohyby a události označit jako ohlášené bez skutečného odeslání hlášení
do ústřední evidence. Je tak možné ve stájovém registru dodatečně označit zadaný pohyb nebo
událost, kterou již chovatel dříve ohlásil do ústřední evidence jinou formou než prostřednictvím
aplikace FUE (např. papírovým hlášením).
Po zobrazení tohoto okna se automaticky vyhledají všechny zaznamenané a současně neohlášené
pohyby a události a zobrazí se jejich seznam. Záznamy je možné filtrovat na základě čísla
hospodářství a stáje. Data v tabulce je rovněž možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na
název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se mění způsob řazení –
vzestupně/sestupně). Konkrétní položky k označení je pak možné vybrat pomocí zatržítka v prvním
sloupci tohoto seznamu.
Samotné označení se následně provede pomocí tlačítka Označit jako ohlášené ve spodní části
dialogového okna.
Upozornění:
Tuto servisní funkci doporučujeme používat pouze v případě, kdy není možné pohyb nebo událost
zvířete zaznamenat pomocí standardně dostupných funkcí!

Neohlášené události/pohyby v databázi

3.1.1.4 Import zvířat a pohybů jiného hospodářství
Tato servisní funkce je dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
Tlačítko Import zvířat a pohybů jiného hospodářství zobrazí dialogový formulář, který umožňuje
naimportovat data jiného hospodářství z databáze jiné instalace aplikace FUE (sloučení).
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V poli Adresář zvolte adresář, ve kterém se nachází zdrojové datové soubory aplikace FUE, ze které
chcete data importovat. V seznamu Hospodářství zvolte číslo hospodářství, ze kterého chcete
naimportovat data. Toto hospodářství je potřeba nejprve nadefinovat v číselníku Hospodářství – viz
kapitola 3.2 Definice vlastních hospodářství.
Import spusťte pomocí tlačítka Import ve spodní části formuláře.
Upozornění:
Import může v závislosti na množství dat trvat dlouho (i několik desítek minut nebo několik hodin).
V průběhu importu počítač ani aplikaci FUE v žádné případě nerestartujte nebo nevypínejte!
V opačném případě může dojít k nevratnému poškození nebo ztrátě dat! Rovněž nedoporučujeme
v průběhu importu na počítači vykonávat jinou činnost! Důrazně doporučujeme před spuštěním této
operace databázi FUE zálohovat – viz kapitola 3.1.8 Zálohování.

Import zvířat a pohybů jiného hospodářství

3.1.2 Hlášení
Na kartě Hlášení je potřeba zadat parametry nezbytné pro správné fungování sestavování a odesílání
hlášení do ústřední evidence.
V položce Adresář pro ukládání souborů s hlášením zvolte adresář, do kterého se budou archivovat
(ukládat) vytvořená hlášení (soubory UESKOT.txt). Ve výchozím nastavení je vždy zvolen adresář
hlaseni v kořenovém adresáři aplikace. Toto umístění není zpravidla potřeba měnit.
V případě zatržení volby ohlašovat pohyby mezi stájemi v rámci jednoho hospodářství budou
v hlášeních do ústřední evidence zahrnuty i tyto pohyby zvířat mezi stájemi.
V sekci SMTP server je možné definovat parametry serveru odchozí pošty, který se bude používat pro
odesílání hlášení do ústřední evidence. Bez zadání těchto údajů není možné odesílat hlášení do
ústřední evidence a poskytne vám je dodavatel vašeho e-mailového řešení.
•
•
•
•
•

Server – adresa SMTP serveru.
Port – číslo TCP portu, na kterém probíhá komunikace se SMTP serverem.
Šifrované připojení – pokud komunikace se SMTP serverem vyžaduje (umožňuje) šifrované
spojení, zvolte jeho typ.
Uživatelské jméno – uživatelské jméno (login) pro přihlášení k SMTP serveru.
Heslo – heslo pro přihlášení k SMTP serveru.

V případě, že SMTP server nevyžaduje ověření, ponechte položky uživatelské jméno a heslo prázdné.
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V této sekci je k dispozici také servisní tlačítko Zobrazit heslo, pomocí kterého je možné zobrazit
aktuálně zadané heslo k SMTP serveru v čitelné podobě. Jedná se o servisní funkci, která je
z bezpečnostních důvodů dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
V sekci E-mail je možné definovat parametry hlavičky e-mailové zprávy s hlášením odesílaného do
ústřední evidence:
•
•
•
•
•

Jméno odesílatele – jméno (název firmy), které se bude do hlavičky e-mailu vkládat jako
odesílatel hlášení.
E-mail odesílatele – e-mailová adresa, která se bude do hlavičky e-mailu vkládat jako adresa
odesílatele hlášení.
Komu – e-mailová adresa příjemce hlášení – standardně ueskot@cmsch.cz.
Předmět – předmět e-mailové zprávy s hlášením – standardně „Hlášení o narození zvířat,
jejich úhynu, ztrátě a přemístění“.
Příloha –název připojovaného souboru s hlášením – standardně „UESKOT.txt“.

Tlačítko Test odeslání e-mailu odešle zkušební e-mail na adresu odesílatele a je tak možné ověřit
správnost zadaných parametrů.
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta Hlášení
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3.1.3 eAgri
Pro účely propojení aplikace FUE s portálem eAgri (Portálem farmáře) je potřeba na kartě eAgri
definovat přihlašovací údaje chovatele k tomuto portálu:
•
•
•

Identifikátor SZR – identifikátor chovatele ve Společném zemědělském registru (SZR-ID).
Tento údaj je možné vyhledat pomocí formuláře na webové adrese:
https://www.eagri.cz/public/app/SZR/SubsidyReports/.
Uživatelské jméno – uživatelské jméno (login) chovatele pro přístup na portál eAgri.
Uživatelské jméno je zpravidla shodné s uživatelským jménem pro Portál farmáře.
Heslo/WS klíč – uživatelské heslo pro přihlášení na Portál farmáře. V případě, že má chovatel
vygenerován WS klíč, je ho nutné zadat místo hesla!

Na této kartě je k dispozici servisní tlačítko Zobrazit heslo/WS klíč, prostřednictvím kterého je možné
zobrazit aktuální zadané heslo nebo WS klíč k portálu eAgri v čitelné podobě. Jedná se o servisní
funkci, která je z bezpečnostních důvodů dostupná pouze expertním uživatelům po zadání
servisního hesla!
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta eAgri
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3.1.3.1 Import zvířat a pohybů (výchozí stav) z portálu eAgri
Tato servisní funkce je dostupná pouze expertním uživatelům po zadání servisního hesla!
Tlačítko Import záznamů z portálu eAgri zobrazí dialogový formulář, který umožňuje z portálu eAgri
do aplikace FUE jednorázově naimportovat počáteční (výchozí) stav zvířat. Dle zvoleného rozsahu
importu na tomto formuláři je možné importovat všechna zvířata prošlá hospodářstvím (od počátku
vedení ústřední evidence) nebo importovat pouze aktuální zvířata, jejich pohyby a události.
Upozornění:
Import všech zvířat prošlých hospodářstvím představuje časově velmi náročnou operaci – u velkých
chovatelů může trvat i několik hodin! Pokud to tedy není nezbytně nutné, doporučujeme importovat
pouze aktuální zvířata.
V sekci Přihlašovací údaje zvolte Hospodářství, pro které chcete data z portálu eAgri importovat.
Pokud chcete importovat více hospodářství, import opakujte pro každé hospodářství zvlášť. Pokud
jsou již v aplikaci zadané přihlašovací údaje k portálu eAgri – viz kapitola 3.1.3 eAgri, vyplní se ostatní
údaje automaticky. V opačném případě je nutné zadat přihlašovací údaje uživatele k portálu eAgri
(popis jednotlivých položek je uveden v kapitole 3.1.3 eAgri). Zatržením volby zapamatovat
přihlašovací údaje je možné tyto údaje uložit pro budoucí použití.
Import zahájíte pomocí tlačítka Import ve spodní části formuláře. Po dokončení importu je vhodné
aplikaci FUE restartovat.
Upozornění:
Import může v závislosti na množství dat trvat dlouho (i několik desítek minut nebo hodin).
V průběhu importu počítač ani aplikaci FUE v žádné případě nerestartujte nebo nevypínejte!
V opačném případě může dojít k nevratnému poškození nebo ztrátě dat! Rovněž se nedoporučuje
v průběhu importu na počítači vykonávat jinou činnost! Pokud se import přeruší (např. ztrátou
komunikace s portálem eAgri), je ho možné opětovným spuštěním automaticky navázat. Důrazně
doporučujeme před spuštěním této operace databázi FUE zálohovat – viz kapitola 3.1.8 Zálohování.

Import dat z portálu eAgri
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Upozornění:
V určitých případech nemusí portál eAgri poskytnou zcela správná data o aktuálním stavu zvířat v
hospodářství. Za správnost vedení stájového registru je vždy zodpovědný chovatel, proto
doporučujeme stažený stav vždy překontrolovat a porovnat se skutečností.

3.1.4 AfiFarm
Na kartě AfiFarm je možné aktivovat propojení s aplikací AfiFarm pro import/export dat z/do aplikace
AfiFarm a definovat související parametry.
Aktivovat nebo deaktivovat propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm je možné pomocí volby povolit
import/export z/do aplikace AfiFarm.
V sekci Databáze je potřeba definovat parametry pro přístup k databázi aplikace AfiFarm:
•
•
•

•
•

Databázový server – název databázové serveru, na kterém je umístěna databáze aplikace
AfiFarm. Kliknutím na toto pole se automaticky vyhledají a zobrazí všechny dostupné
databázové servery.
Způsob ověření – způsob ověřování, který používá databáze aplikace AfiFarm pro přístup
uživatelů k databází. Zpravidla stačí zvolit používanou verzi aplikace AfiFarm.
Název databáze – název databáze aplikace AfiFarm. Tuto hodnotu je potřeba zadat pouze
v případě, že je jako způsob ověřování pro přístup k databází zvolena volba ověření Windows
nebo SQL Server. Pokud je jako způsob ověření zvolena některá konkrétní verze AfiFarm,
použije se automaticky standardní název databáze pro příslušnou verzi – tuto hodnotu není
nutné zadávat.
Uživatelské jméno - uživatelské jméno pro přístup k databázi aplikace AfiFarm. Tuto hodnotu
je potřeba zadat pouze v případě, že je jako způsob ověření přístupu k databázi zvolena volba
SQL Server.
Heslo - uživatelské heslo pro přístup k databázi aplikace AfiFarm. Tuto hodnotu je potřeba
zadat pouze v případě, že je jako způsob ověření přístupu k databázi zvolena volba SQL
Server.

Správnost zadaných údajů je možné ověřit pomocí tlačítka Test připojení.
V sekci Parametry importu/exportu je možné definovat další parametry výměny dat s aplikací
AfiFarm:
•

•
•

Maximální stáří importovaných pohybů/událostí – počet dnů, za které se budou vyhledávat
a importovat nové pohyby a události zvířat pro účely hlášení do ústřední evidence – výchozí
hodnota je na základě legislativy nastavena na 8 dnů. Toto nastavení není zpravidla potřeba
měnit.
Adresář pro výměnu dat – adresář aplikace AfiFarm, do kterého se budou ukládat exportní
soubory. Tento adresář je závislý na verzi a konkrétní instalaci aplikace AfiFarm. V případě
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele programu AfiFarm.
Adřešář pro archivaci dat – adresář, ve kterém se budou archivovat exportní soubory pro
aplikaci AfiFarm. Ve výchozím stavu je zvolen adresář archiv/afifarm v kořenovém adresáři
aplikace FUE. Tento adresář není zpravidla potřeba měnit.
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Provedené změny na této kartě je nutné potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta AfiFarm

3.1.5 Crystal
Na kartě Crystal je možné aktivovat propojení s aplikací Crystal pro import dat z této aplikace do FUE
a definovat související parametry.
Aktivovat nebo deaktivovat propojení aplikace FUE s aplikací Crystal je možné pomocí volby povolit
import z aplikace Crystal.
V sekci Databáze je potřeba definovat parametry pro přístup k databázi aplikace AfiFarm:
•
•
•

Verze aplikace – verze používané aplikace Crystal.
Databázový server – název databázové serveru, na kterém je umístěna databáze aplikace
Crystal. Kliknutím na toto pole se automaticky vyhledají a zobrazí všechny dostupné
databázové servery. Tato volba se nastavuje pouze u verze Crystal 2.7.
Adresář aplikace – umístění instalačního adresáře aplikace Crystal. Tento adresář je závislý
na verzi a konkrétní instalaci aplikace Crystal. V případě nejasností kontaktujte vašeho
dodavatele programu Crystal. Tato volba se nastavuje pouze u verze Crystal 2.5 nebo 2.6.

Správnost zadaných údajů je možné ověřit pomocí tlačítka Test připojení.
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V sekci Parametry importu je možné definovat další parametry výměny dat s aplikací Crystal:
•

•

Maximální stáří importovaných pohybů/událostí – počet dnů, za které se budou vyhledávat
a importovat nové pohyby a události zvířat pro účely hlášení do ústřední evidence – výchozí
hodnota je na základě legislativy nastavena na 8 dnů. Toto nastavení není zpravidla potřeba
měnit.
Číslo hlavní stáje – registrační číslo dojené stáje.

V závislosti na zvoleném scénáři vedení ústřední evidence v aplikaci Crystal je potřeba zvolit režim
importu:
•
•

importovat pohyby a události zvířat pouze z této stáje – v aplikaci Crystal jsou vedeny
pohyby a události pouze u zvířat z hlavní (dojené) stáje,
importovat pohyby a události zvířat z více stájí a přesuny mezi nimi – v aplikaci Crystal jsou
vedeny pohyby a události zvířat z více stájí.

V případě volby vedení zvířat z více stájí je potřeba pomocí tlačítka Číselník stájí definovat číselník
kódů hospodářství v aplikaci Crystal a registračních čísel hospodářství (stájí).
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta Crystal

20

FULLWOOD ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE – uživatelská příručka

3.1.6 Inseminace
Na kartě Inseminace je možné aktivovat automatický import dat o provedených inseminací z databází
vybraných plemenářské firem a definovat související parametry.
Aktivovat nebo deaktivovat import inseminací je možné pomocí volby povolit import/inseminací.
V sekci Přihlašovací údaje je potřeba zvolit plemenářskou firmu, která provádí inseminace, a zadat
přihlašovací údaje přidělené uživateli plemenářskou firmou (uživatelské jméno a heslo).
V sekci Parametry importu je možné definovat Maximální stáří importovaných inseminací, které se
budou vyhledávat. Ve výchozím nastavení je 30 dnů.
Tlačítko Číselník linií býků slouží k zobrazení a definování číselníku čísel a kódů linií. Tento číselník již
ve výchozím stavu obsahuje potřebná data, která není zpravidla potřeba jakkoliv upravovat.
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta Inseminace

3.1.6.1 Import inseminací z aplikace AfiFarm
Pokud je aktivní propojení s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm), je na záložce Inseminace
dostupné tlačítko Import záznamů z aplikace AfiFarm, pomocí kterého je možné z této aplikace
importovat dříve zadané inseminace zvířat.
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Po spuštění je potřeba nejprve zvolit období (rok), za které chcete inseminace vyhledat. Pokud chcete
vyhledat inseminace za více období, akci postupně opakujte pro každý rok.

Volba období

Následně se v databázi aplikaci AfiFarm vyhledají a zobrazí všechny zadané inseminace ve zvoleném
období, které dosud nejsou evidovány v aplikaci FUE. Položky ve výpisu je možné řadit dle
jednotlivých sloupců (kliknutím myši na název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se
mění způsob řazení). Jednotlivé položky je možné upravit prostřednictvím tlačítka Upravit.
Provedené změny se však projeví pouze v aplikaci FUE, nikoliv v aplikaci AfiFarm! Pomocí zatržítka
v prvním sloupci zvolte konkrétní inseminace, které chcete importovat do aplikace FUE (ve výchozím
nastavení jsou zvoleny všechny položky) a klikněte na tlačítko Import.

Import inseminací z aplikace AfiFarm

3.1.7 Vzorky
Na záložce Vzorky je možné aktivovat podporu importu vzorků (výsledků kontroly užitkovosti) ze
souborů poskytovaných Českomoravskou společností chovatelů, a.s.
Aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci je možné pomocí volby povolit import vzorků (kontrola
užitkovosti).
Pokud je aktivní propojení s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm), je na této záložce rovněž
dostupné tlačítko Import záznamů z aplikace AfiFarm, pomocí kterého je možné z databáze této
aplikace do aplikace FUE naimportovat dříve zadané vzorky (výsledky kontroly užitkovosti).
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Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
formuláře Nastavení aplikace.

Nastavení aplikace – karta Vzorky

3.1.7.1 Import vzorků kontroly užitkovosti z aplikace AfiFarm
Pokud je aktivní propojení s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm), je na záložce Vzorky
dostupné tlačítko Import záznamů z aplikace AfiFarm, pomocí kterého je možné z databáze této
aplikace do aplikace FUE importovat dříve zadané vzorky (výsledky kontroly užitkovosti/test mléka).
Po spuštění je potřeba nejprve zvolit období (rok), za které chcete vzorky kontroly užitkovosti
vyhledat. Pokud chcete vyhledat vzorky za více období, akci postupně opakujte pro každý rok.

Volba období

Následně se v databázi aplikaci AfiFarm vyhledají a zobrazí všechny zadané vzorky ve zvoleném
období, které dosud nejsou evidovány v aplikaci FUE. Položky ve výpisu je možné řadit dle
jednotlivých sloupců (kliknutím myši na název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se
mění způsob řazení). Jednotlivé položky je možné upravit prostřednictvím tlačítka Upravit.
Provedené změny se však projeví pouze v aplikaci FUE, nikoliv v aplikaci AfiFarm! Pomocí zatržítka
v prvním sloupci zvolte konkrétní vzorky, které chcete importovat do aplikace FUE (ve výchozím
nastavení jsou zvoleny všechny položky) a klikněte na tlačítko Import.
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Import vzorků kontroly užitkovosti z aplikace AfiFarm

3.1.8 Zálohování
Na kartě Zálohování je možné provést zálohu databáze a nastavení aplikace na disk nebo definovat
automatické zálohování databáze při každém ukončení práce s aplikací FUE.
Pro zálohování databáze klikněte na tlačítko Zálohovat databázi na disk, pro zálohování nastavení
aplikace klikněte na tlačítko Zálohovat nastavení aplikace na disk. V následujícím kroku zvolte
umístění, kam chcete soubor se zálohou uložit.
Pro obnovení databáze ze zálohy klikněte na tlačítko Obnovit databázi ze zálohy na disku, pro
obnovení nastavení aplikace ze zálohy klikněte na tlačítko Obnovit nastavení aplikace ze zálohy na
disku. V následujícím kroku zvolte soubor se zálohou, kterou chcete obnovit.
Upozornění:
Při obnově databáze nebo nastavení ze zálohy dojde k nevratnému přepsání aktuálních dat. Tento
krok nelze vrátit zpět!
Program FUE umožňuje zálohovat databázi na disk počítače také automaticky vždy při ukončení práce
s programem. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce použijte volbu zálohovat databázi při
ukončení aplikace na této kartě. Pro správnou funkčnost je potřeba zvolit platný adresář, do kterého
se mají vytvořené zálohy ukládat. Ve výchozím nastavení je zvolen adresář zaloha v kořenovém
adresáři aplikace. Toto umístění není zpravidla potřeba měnit. Dále je možné definovat režim
archivace záloh – všechny zálohy, konkrétní počet posledních záloh nebo zálohy za určité období.
Kromě zálohování na disk počítače, je možné databázi a parametry nastavení zálohovat kromě
pevného disku také do cloudového uložiště. Tuto zálohu je možné využít k obnově dat v případě
selhání pevného disku počítače nebo v případě poškození nebo zašifrování dat vlivem některých
počítačových virů. Pro povolení nebo zakázání této funkce slouží volba zálohovat databázi a
nastavení do cloudu při ukončení aplikace. Tento druh zálohování nenahrazuje zálohování na pevný
disk, ale je vhodné ho používat jako doplněk k tomuto zálohování.
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Upozornění:
Využívání funkce zálohování do cloudu je podmíněno obsažením této funkce v konkrétní licenci
programu FUE. O její dostupnosti ve Vaší licenci se informujte u dodavatele programu nebo technické
podpory programu FUE. Pro případné využití zálohy kontaktujte technickou podporu programu FUE.
Obnova dat z této zálohy může být zpoplatněna.
Provedené změny na této kartě je potřeba potvrdit pomocí tlačítka Uložit ve spodní části dialogového
okna.

Nastavení aplikace – karta Zálohování
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3.1.9 Licence
Na záložce Licence je možné zobrazit základní informace o aktivované licenci – držitel (oprávněný
uživatel) a její platnost (datum expirace). Pomocí tlačítka Nová licence je možné aktivovat nový
licenční klíč.

Nastavení aplikace – karta Licence
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3.1.10 Aplikace
Na záložce O aplikaci je možné zobrazit základní informace o verzi aplikace, autorských právech a
provést aktualizaci.

Nastavení aplikace – karta O aplikaci

3.1.10.1

Aktualizace programu

Pomocí tlačítka Zkontrolovat aktualizace je možné vyhledat nejnovější dostupnou verzi programu
FUE. Nové verze je rovněž možné vyhledávat automaticky vždy po spuštění aplikace FUE. Pro aktivaci
této funkce slouží zatržítko kontrolovat aktualizace po spuštění. Pro úspěšnou aktualizaci je potřeba
mít aktivní internetové připojení pro navázání spojení s aktualizačním serverem.
Následně se zobrazí informace, zda je program aktuální nebo je k dispozici nová verze aplikace.
Z důvodu zachování správné funkčnosti a maximální bezpečnosti je doporučeno používat vždy
nejnovější dostupnou verzi.

Výsledek kontroly aktualizace

27

FULLWOOD ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE – uživatelská příručka

V případě dostupnosti nové se v dalším kroku zobrazí dialogové okno s informacemi o nové verzi
aplikace. Stažení a instalaci aktualizace je možné spustit pomocí tlačítka Aktualizovat ve spodní části
dialogového okna.

Aktualizace

Po dokončení aktualizace se aplikace FUE restartuje a spustí nově nainstalovaná verze.
Upozornění:
Doporučujeme provést zálohu dat před zahájením aktualizace. V případě jakýchkoliv problémů
s aktualizací vždy kontaktujte technickou podporu aplikace FUE.
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3.2 Definice vlastních hospodářství
Pro správné fungování aplikace FUE je potřeba definovat seznam hospodářství, které
chcete v aplikaci FUE evidovat. Číselník vlastních hospodářství je možné zobrazit
prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Hospodářství → Seznam hospodářství

Pro vložení nové položky klikněte na tlačítko Nová položka. V případě, že chcete nějakou položku
upravit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Upravit položku. U každé položky je potřeba
definovat registrační číslo hospodářství a jeho popis (název). Pokud chcete nějakou položku
z číselníku odstranit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit položku.

Číselník vlastních hospodářství

Nová položka číselníku
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3.3 Definice uživatelských číselníků
Pro zefektivnění práce a rychlejší zadávání dat (zejména v případě ručního vedení stájového registru)
je možné v aplikaci FUE definovat uživatelské číselníky.

3.3.1 Číselník plemen
Číselník plemen zobrazíte prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Číselníky → Číselník plemen

Tento číselník je již ve výchozím stavu naplněn seznamem plemen a jejich kódy a zpravidla ho není
potřeba jakkoliv upravovat nebo doplňovat.
Pro vložení nové položky klikněte na tlačítko Nová položka. V případě, že chcete nějakou položku
upravit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Upravit položku. U každé položky je potřeba
definovat kód plemene a jeho popis (název). U libovolných položek číselníku můžete aktivovat volbu
preferovaná (TOP) položka. Takto označené položky se budou řadit vždy na začátek seznamu. Pokud
chcete nějakou položku z číselníku odstranit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit
položku.

Číselník plemen

3.3.2 Číselník býků
Číselník býků zobrazíte prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Číselníky → Číselník býků

Tento číselník se využívá zejména v případě ručního vedení stájového registru.
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Pro vložení nové položky klikněte na tlačítko Nová položka. V případě, že chcete nějakou položku
upravit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Upravit položku. U každé položky je potřeba
definovat státní registr býka a jeho popis (jméno). U libovolných položek číselníku můžete aktivovat
volbu preferovaná (TOP) položka. Takto označené položky se budou řadit vždy na začátek seznamu.
Pokud chcete nějakou položku z číselníku odstranit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko
Odstranit položku.
Pokud je aktivní propojení s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm), je na této záložce rovněž
dostupné tlačítko Stáhnout číselník z aplikace AfiFarm, pomocí kterého je možné seznam býků
naimportovat z této aplikace.

Číselník býků

3.3.3 Číselník zemí
Číselník zemí zobrazíte prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Číselníky → Číselník zemí

Upozornění:
Tento číselník je nutné mít definovaný vždy, pokud jsou v aplikaci FUE evidována zvířata, u kterých
dochází k importu/exportu z/do zahraničí – bez ohledu na skutečnost, zda jsou jednotlivé pohyby
zadávány ručně přímo do FUE nebo importovány z aplikace AfiFarm nebo Crystal.
Pro vložení nové položky klikněte na tlačítko Nová položka. V případě, že chcete nějakou položku
upravit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Upravit položku. U každé položky je potřeba
definovat číselný kód země a její název. U libovolných položek číselníku můžete aktivovat volbu
preferovaná (TOP) položka. Takto označené položky se budou řadit vždy na začátek seznamu. Pokud
chcete nějakou položku z číselníku odstranit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit
položku.
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Kromě „ručního“ definování jednotlivých položek číselníku zemí, je možné aktuální seznam zemí
naimportovat z portálu eAgri. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko Stáhnout číselník z portálu
eAGRI.
Upozornění:
Aktuální číselník stažený z portálu eAgri přepíše aktuální číselník v aplikaci FUE. Tento krok nelze
vrátit zpět!

Číselník zemí

3.3.4 Číselník provozoven
Číselník zemí zobrazíte prostřednictvím hlavního menu:
Nastavení → Číselníky → Číselník provozoven

Tento číselník se využívá zejména v případě ručního vedení stájového registru.
Dle typu a účelu konkrétních provozoven obsahuje tento číselník několik samostatných kategorií:
•
•
•
•
•
•
•

Hospodářství
Obchodníci
Asanační podniky
Shromažďovací střediska
Jatka
Uživatelská zařízení
Vlastní stáje
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Příslušnou kategorii číselníku zvolíte pomocí položky Kategorie. Pro vložení nové položky klikněte na
tlačítko Nová položka. V případě, že chcete nějakou položku upravit, označte ji v seznamu a klikněte
na tlačítko Upravit položku. U každé položky je potřeba definovat registrační číslo provozovny a její
název. U libovolných položek číselníku můžete aktivovat volbu preferovaná (TOP) položka. Takto
označené položky se budou řadit vždy na začátku seznamu. Pokud chcete nějakou položku z číselníku
odstranit, označte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit položku.
Kromě „ručního“ definování jednotlivých položek číselníku, je možné aktuální seznam provozoven
příslušné kategorie naimportovat z portálu eAgri. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko Stáhnout
číselník z portálu eAGRI.
Upozornění:
Aktuální číselník stažený z portálu eAgri přepíše aktuální číselník v aplikaci FUE. Tento krok nelze
vrátit zpět!

Číselník provozoven
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4 Pohyby a události zvířat
Evidence jednotlivých pohybů a událostí zvířat rozhodných pro účely vedení stájového registru a
sestavení hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění je možné do aplikace FUE
zadávat „ručně“ přímo prostřednictvím příslušných dialogových oken nebo automaticky importovat
z databáze externí aplikace pro vedení stáje (viz kapitola 5 Import pohybů a událostí zvířat). Oba
způsoby je možné libovolně kombinovat.

4.1 Narození telete
Dialogový formulář pro vložení záznamu o narození telete (otelení) je v aplikaci FUE
dostupný prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Narození telete

Prostřednictvím této volby se zadávají následující typy událostí:
•
•

narození býčka (kód události 21)
narození jalovičky (kód události 22)

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat následující údaje:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo.
Stáj – číslo stáje chovatele, ve které se zvíře narodilo. V případě, že chovatel stáje nepoužívá,
zadává se jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum narození - datum narození zvířete (otelení matky).
Ušní známka - registrační číslo telete. Ušní známka se standardně zadává jako kód země +
devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku je
možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex
(celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou
automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře. V případě ušní známky telete je
také možné zadat pouze šestimístné pořadové číslo bez kodexu. V tomto případě se kodex
automaticky doplní ve tvaru 0 (býček) nebo 9 (jalovička) + první dvě čísla z registračního čísla
hospodářství.
Pohlaví – pohlaví narozeného telete (býček/jalovička).
Průběh porodu – způsob otelení (žádoucí/zvládnutelný/nežádoucí/těžký/neznámý).
Převažující plemeno – název plemene. Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem
z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se
symbolem 3 teček. Tento údaj se neohlašuje do ústřední evidence, ale je ho potřeba
zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Skladba plemene – alfanumerické označení plemenné příslušnosti narozeného zvířete. Údaj
je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši
na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček. Tento údaj se neohlašuje
do ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Ušní známka matky - registrační číslo matky. Ušní známka se standardně zadává jako kód
země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku
je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné číslo + třímístný kodex. Kód
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•

země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou automaticky doplněny po
přechodu na další pole formuláře. Pro toto pole je k dispozici našeptávač aktuálních
vhodných zvířat (ušních známek) v příslušné stáji.
Státní registr otce – číslo otce ve státním registru plemeníků. Státní registr otce se zadává ve
tvaru 3 znaky + pomlčka + max. 3 znaky. Příklad: NEO-123
Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku býků. Číselník se vyvolá
dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček. Tento údaj
se neohlašuje do ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového
registru.

Narození telete

Zadání nové události je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá z položek je
nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku v červeném
kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí nápověda. Takovou chybu je nutné
nejprve odstranit a následně znovu stisknout tlačítko Vložit.

4.2 Přísuny zvířat
Dialogový formulář pro vložení záznamu o přísunu zvířete je v aplikaci FUE dostupný
prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Přísuny zvířat

Prostřednictvím této volby se zadávají následující pohyby zvířat:
•
•
•
•
•

přesun býka ze zahraničí – dovoz (kód události 11)
přesun krávy/jalovice ze zahraničí – dovoz (kód události 12)
přísun – převzetí z jiného hospodářství, stáje (kód události 30)
přísun označeného zvířete z neznámého místa (kód události 34)
2. – 6. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni (kódy událostí 35 – 39)

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat tyto údaje:
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•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Hospodářství – registrační číslo nového hospodářství (hospodářství naskladnění).
Stáj – číslo nové stáje (stáje naskladnění). V případě, že chovatel stáje nepoužívá, zadává se
jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum – datum přísunu zvířete.
Kód události – typ přísunu zvířete.
Ušní známka – registrační číslo přisouvaného zvířete. Ušní známka se standardně zadává jako
kód země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní
známku je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo +
třímístný kodex (celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového
čísla budou automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře.
Pohlaví – pohlaví přisouvaného zvířete (býk nebo jalovice/kráva). V případě kódu události 11
nebo 12 (import zvířete ze zahraničí) se pohlaví automaticky zvolí dle typu události. Tento
údaj se neohlašuje do ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení
stájového registru.
Převažující plemeno – název plemene. Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem
z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se
symbolem 3 teček. Tento údaj se neohlašuje do ústřední evidence, ale je ho potřeba
zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Skladba plemene – alfanumerické označení plemenné příslušnosti narozeného zvířete. Údaj
je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši
na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček. Tento údaj se neohlašuje
do ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Datum narození – datum narození přisouvaného zvířete. Tento údaj se neohlašuje do
ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Hospodářství narození – registrační číslo hospodářství, ve kterém se přisouvané zvíře
narodilo (nepovinný údaj).
Ušní známka matky - registrační číslo matky. Ušní známka se standardně zadává jako kód
země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku
je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex.
Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou automaticky doplněny po
přechodu na další pole formuláře. Tento údaj se neohlašuje do ústřední evidence, ale je ho
potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového registru.
Státní registr otce – číslo otce ve státním registru plemeníků. Státní registr otce se zadává ve
tvaru max. 3 znaky + pomlčka + max. 3 znaky. Příklad: NEO-12. Tento údaj se neohlašuje do
ústřední evidence, ale je ho potřeba zaevidovat pro účely vedení stájového registru.

V případě přísunu – převzetí z jiného hospodářství, stáje (kód události 30) nebo 2. – 6. přísunu –
převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni (kódy událostí 35 – 39) je potřeba zadat desetimístné
registrační číslo stáje, hospodářství, provozovny nebo obchodníka, odkud bylo zvíře přisunuto.
Hodnotu je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem
myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček.
V případě přesunu býka ze zahraničí (kód události 11) nebo přesunu krávy/jalovice ze zahraničí (kód
12) je potřeba zvolit zemi, ze které bylo zvíře importováno.
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Přísun zvířete (z jiného hospodářství nebo stáje)

Přísun zvířete (import ze zahraničí)

Zadání nového přísunu zvířete je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá
z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku
v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou
chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.
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V případě, že je prostřednictvím formuláře přisouváno zvíře, které bylo do aplikace FUE již někdy
dříve zadáno, aplikace FUE tuto skutečnost po zadání ušní známky automaticky rozpozná, údaje o
zvířeti vyhledá v databázi a nabídne automatické doplnění údajů o tomto zvířeti.

Automatické vyhledání přisouvaného zvířete

4.3 Odsuny zvířat
Prostřednictvím této volby se zadávají následující pohyby zvířat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odsun na jiné hospodářství, stáj (kód události 70)
2. – 6. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni (kódy událostí 75 – 79)
přesun zvířete do zahraničí – vývoz (kód události 80)
jatky – odsun na jatky (kód události 60)
úhyn, utracení – odsun do asanačního podniku (kód události 50)
zcizení (kód události 40)
odsun do zoologické zahrady (kód události 41)
domácí porážka (kód události 63)
usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů (kód události 64)

4.3.1 Jednotlivý odsun zvířete
Dialogový formulář pro vložení záznamu o odsunu zvířete je v aplikaci FUE dostupný
prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Odsuny zvířat

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat tyto údaje:
•
•
•
•
•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, ze kterého je zvíře odsouváno (hospodářství
vyskladnění).
Stáj – číslo stáje chovatele, ze které je zvíře odsouváno (stáje vyskladnění). V případě, že
chovatel stáje nepoužívá, zadává se jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum – datum odsunu zvířete.
Kód události – typ odsunu zvířete.
Ušní známka – registrační číslo odsouvaného zvířete. Ušní známka se standardně zadává jako
kód země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní
známku je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo +
třímístný kodex (celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového
čísla budou automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře. Pro toto pole je
k dispozici našeptávač aktuálních vhodných zvířat (ušních známek) v příslušné stáji.
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V případě odsunu na jiné hospodářství nebo stáj (kód události 70) nebo 2. – 6. odsunu na jiné
hospodářství nebo stáj ve stejném dni (kódy událostí 75 – 79) je potřeba také zadat desetimístné
registrační číslo stáje, hospodářství, provozovny nebo obchodníka, kam bylo zvíře odsunuto. Při
odsunu zvířete na jatky (kód události 60) nebo jeho úhynu/utracení a odsunu do asanačního podniku
(kód události 50) se do tohoto pole zadává registrační číslo jatek, resp. registrační číslo asanačního
podniku. Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá
dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček. Číselník nabídne
seznam provozoven, které svým typem odpovídají zvolenému kódu události.
V případě odsunu zvířete do zahraničí (kód události 80) je potřeba také zvolit zemi, do které bylo
zvíře exportováno.

Odsun zvířete (na jiné hospodářství nebo stáj)

Odsun zvířete (export do zahraničí)

Zadání nového odsunu zvířete je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá
z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku
v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou
chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.
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4.3.2 Hromadný odsun zvířat
V případě současného odsunu více zvířat je možné využít formulář pro zaevidování
hromadného odsunu, který je dostupný prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Hromadný odsun

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat tyto údaje:
•
•
•
•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, ze kterého je zvíře odsouváno (hospodářství
vyskladnění).
Stáj – číslo stáje chovatele, ze které je zvíře odsouváno (stáje vyskladnění). V případě, že
chovatel stáje nepoužívá, zadává se jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum – datum odsunu zvířete.
Kód události – typ odsunu zvířete.

Hromadný odsun zvířat (na jiné hospodářství nebo stáj)
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Hromadný odsun zvířat (export do zahraničí)

Konkrétní zvířata k odsunu je možné zvolit v poli Aktuální zvířata, ve kterém je zobrazen seznam
všech aktuálních zvířat evidovaných ve zvolené stáji. Výběr jednotlivých zvířat se provádí jejich
označením a přesunem pomocí tlačítka se symbolem „>>“ do pole Odsunutá zvířata. V případě
omylem označeného a přesunutého zvířete je ho možné v poli odsunutých zvířat označit a pomocí
tlačítka se symbolem „<<“ přesunout zpět mezi aktuální (neodsouvaná zvířata). Při výběru zvířat je
možné využívat běžné klávesové zkratky ve Windows pro označení více položek.
V případě odsunu na jiné hospodářství nebo stáj (kód události 70) nebo 2. – 6. odsunu na jiné
hospodářství nebo stáj ve stejném dni (kódy událostí 75 – 79) je potřeba také zadat desetimístné
registrační číslo stáje, hospodářství, provozovny nebo obchodníka, kam bylo zvíře odsunuto. Při
odsunu zvířete na jatky (kód události 60) nebo jeho úhynu/utracení a odsunu do asanačního podniku
(kód události 50) se do tohoto pole zadává registrační číslo jatek, resp. registrační číslo asanačního
podniku. Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá
dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček. Číselník nabídne
seznam provozoven, které svým typem odpovídají zvolenému kódu události.
V případě odsunu zvířete do zahraničí (kód události 80) je potřeba také zvolit zemi, do které bylo
zvíře exportováno.
Zadání nového hromadného odsunu je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá
z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku
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v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou
chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.

4.3.3 Přesuny zvířat mezi vlastními stájemi
Pokud bude při odsunu zvířete na jiné hospodářství (kód události 70 nebo 75 – 79) jako cílová
provozovna pro přesun zadáno registrační číslo jiného vlastního hospodářství (stáje), aplikace FUE
nabídne možnost automaticky zaznamenat přísun zvířete do tohoto hospodářství (stáje). V případě,
že byl přísun tohoto zvíře v novém hospodářství (stáj) již dříve zaznamenán (kód události 30 nebo 35
– 39), toto dialogové okno se nezobrazí.

Automatický přísun zvířete

Všechny přesuny mezi vlastními hospodářstvími je nezbytné následně odeslat v rámci hlášení do
ústřední evidence. Přesuny mezi stájemi jednoho hospodářství není nezbytné hlásit do ústřední
evidence, ale je nutné je v aplikaci FUE evidovat za účelem vedení stájového registru. Aplikace FUE
automaticky rozpozná, zda se jedná o přesun mezi dvěma hospodářstvími chovatele nebo o přesun
mezi dvěma stájemi jednoho hospodářství.

4.4 Ostatní události
Dialogový formulář pro vložení ostatních údalostí zvířete je v aplikaci FUE dostupný
prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Ostatní události

Prostřednictvím této volby se zadávají následující události zvířat:
•
•
•

zmetání po 7 měsících březosti (kód události 17)
mrtvě narozené tele (kód události 18)
kastrace samce (kód události 19)

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat tyto údaje:
•
•
•
•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, ve kterém došlo k události zvířete.
Stáj – číslo stáje chovatele, ve které došlo k události zvířete. V případě, že chovatel stáje
nepoužívá, zadává se jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum – datum události zvířete.
Kód události – typ události zvířete.
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•

Ušní známka – registrační číslo zvířete. Ušní známka se standardně zadává jako kód země +
devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku je
možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex
(celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou
automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře. Pro toto pole je k dispozici
našeptávač aktuálních vhodných zvířat (ušních známek) v příslušné stáji.

Událost zvířete

Zadání nové události zvířete je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá z položek
je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku v červeném
kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou chybu je
nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.

4.5 Dojený systém
Dialogový formulář pro vložení záznamu o změně dojeného systému zvířete je
v aplikaci FUE dostupný prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Pohyby a události → Dojený systém

Prostřednictvím této volby se zadávají následující události zvířat:
•
•

přechod do dojeného systému (kód události 15)
odchod z dojeného systému (kód události 16)

Pro účely hlášení podávaného do ústřední evidence skotu a vedení stájového registru je nezbytné
správně zadat tyto údaje:
•
•
•
•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, ve kterém došlo ke změně dojeného systému
zvířete.
Stáj – číslo stáje chovatele, ve které došlo ke změně dojeného systému zvířete. V případě, že
chovatel stáje nepoužívá, zadává se jako číslo stáje dvě nuly („00“).
Datum – datum změny dojeného systému zvířete.
Kód události – typ události zvířete.
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•

Ušní známka – registrační číslo zvířete. Ušní známka se standardně zadává jako kód země +
devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku je
možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex
(celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou
automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře. Pro toto pole je k dispozici
našeptávač aktuálních vhodných zvířat (ušních známek) v příslušné stáji.

Dojený systém

Zadání nové změny dojeného systému zvířete je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že
některá z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol
vykřičníku v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní
informace. Takovou chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím
tlačítka Vložit.

4.6 Dodatečná ohlášení býčka nebo plemenice
Pokud chovatel v mimořádných případech potřebuje ohlásit narození zvířete
staršího než půl roku, není to možné již provést standardním hlášením, ale je
potřeba se obrátit na příslušné regionální pracoviště Českomoravské společnosti
chovatelů, a.s. Tato událost se pak již prostřednictvím aplikace FUE do ústřední
evidence znovu nehlásí, ale za účelem vedení stájového registru je potřeba i tuto
událost zaevidovat.
Pro vložení záznamu o dodatečném ohlášení zvolte v hlavním menu:
Zvířata → Pohyby a události → Dodatečná ohlášení
Prostřednictvím tohoto formuláře je možné zadat následující události zvířat:
•
•

dodatečné ohlášení býčka (kód události 27)
dodatečné ohlášení plemenice (kód události 28)

Upozornění:
Tento formulář je určen výhradně pro zaevidování dodatečného ohlášení narození zvířete staršího
než půl roku, které bylo provedeno prostřednictvím regionálního pracoviště Českomoravské
společnosti chovatelů, a.s. Formulář není možné využít v případě, že změna je ohlašována
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prostřednictvím kódů 9x. V tomto případě postupujte podle kapitoly 5 Rušení omylem zadaných
pohybů a událostí zvířat.
Pro účely vedení stájového registru je nezbytné správně zadat tyto údaje:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Hospodářství – registrační číslo hospodářství, které podává hlášení.
Stáj – číslo stáje chovatele. V případě, že chovatel stáje nepoužívá, zadává se jako číslo stáje
dvě nuly („00“).
Datum - datum narození zvířete (otelení matky).
Ušní známka - registrační číslo telete. Ušní známka se standardně zadává jako kód země +
devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku je
možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex
(celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou
automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře.
Pohlaví – pohlaví ohlašovaného zvířete (býk nebo jalovice/kráva).
Převažující plemeno – název plemene. Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem
z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se
symbolem 3 teček.
Skladba plemene – alfanumerické označení plemenné příslušnosti narozeného zvířete. Údaj
je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši
na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček.
Datum narození – datum narození zvířete.
Hospodářství narození – registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo
(nepovinný údaj).
Ušní známka matky - registrační číslo matky. Ušní známka se standardně zadává jako kód
země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní známku
je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo + třímístný kodex.
Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového čísla budou automaticky doplněny po
přechodu na další pole formuláře. Pro pole je k dispozici našeptávač aktuálních vhodných
zvířat v příslušné stáji.
Státní registr otce – číslo otce ve státním registru plemeníků. Státní registr otce se zadává ve
tvaru max. 3 znaky + pomlčka + max. 3 znaky. Příklad: NEO-123.
Údaj je možné zadat přímým zadáním nebo výběrem z číselníku býků. Číselník se vyvolá
dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se symbolem 3 teček.
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Dialogový formulář – Dodatečné ohlášení

Zadání nového dodatečného ohlášení je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá
z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku
v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou
chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.

4.7 Změna ušní známky nebo pohlaví zvířete
Pokud chovatel v mimořádných případech potřebuje ohlásit změnu pohlaví nebo
ušní známky u zvířete staršího než půl roku, není to možné již provést standardním
hlášením, ale je potřeba se obrátit na příslušné regionální pracoviště
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Tato události se pak již prostřednictvím
aplikace FUE do ústřední evidence znovu nehlásí, ale za účelem vedení stájového
registru je potřeba i tuto událost zaevidovat.
Pro zaevidování změny pohlaví zvířete v aplikaci FUE zvolte v hlavním menu:
Zvířata → Pohyby a události→ Změna známky
Prostřednictvím tohoto formuláře je možné zadat následující události zvířat:
•
•

změna pohlaví (záměna kódů události 21 a 22)
změna ušní známky ohlášeného zvířete

Upozornění:
Tento formulář je určen výhradně pro zaevidování změny pohlaví zvířete nebo jeho ušní známky,
které bylo ohlášeno prostřednictvím regionálního pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů,
a.s. Formulář není možné využít v případě, že změna pohlaví zvířete je ohlašována prostřednictvím
kódů 9x. V tomto případě postupujte podle kapitoly 5 Rušení omylem zadaných pohybů a událostí
zvířat.
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Pro účely vedení stájového registru je nezbytné správně zadat tyto údaje:
•

•

•

Původní ušní známka – původně ohlášené registrační číslo zvířete. Ušní známka se
standardně zadává jako kód země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14
znaků). Českou ušní známku je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné
pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku
pořadového čísla budou automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře. Pro toto
pole je k dispozici našeptávač aktuálních vhodných zvířat (ušních známek).
Nová ušní známka – nové registrační číslo zvířete. Ušní známka se standardně zadává jako
kód země + devítimístné pořadové číslo + třímístný kodex (celkem 14 znaků). Českou ušní
známku je možné rovněž zadat ve zkrácené podobě jako šestimístné pořadové číslo +
třímístný kodex (celkem 9 znaků). Kód země „CZ“ a chybějící nuly na začátku pořadového
čísla budou automaticky doplněny po přechodu na další pole formuláře.
Pohlaví – správné pohlaví zvířete (býk nebo jalovice/kráva)

Změna ušní známky/pohlaví zvířete

Zadání změny pohlaví zvířete je nutné dokončit pomocí tlačítka Vložit. V případě, že některá
z položek je nesprávně vyplněna, zobrazí se u ní po stisknutí tohoto tlačítka symbol vykřičníku
v červeném kolečku. Po najetí kurzorem myši na tento symbol se zobrazí detailní informace. Takovou
chybu je nutné nejprve odstranit a následně záznam znovu uložit stisknutím tlačítka Vložit.
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5 Rušení omylem zadaných pohybů a událostí zvířat
Pokud potřebujete zrušit omylem zadaný pohyb nebo událost zvířete, je možné tak učinit v hlavním
okně aplikace na kartě zvířete u konkrétní události pomocí tlačítka Zrušit. Pokud nebyla konkrétní
událost dosud ohlášena do ústřední evidence, provede se její smazání z databáze aplikace FUE a tato
událost nebude nikde dále uvedena. V případě, že již byla tato událost ohlášena do ústřední
evidence, aplikace FUE automaticky vytvoří příslušnou rušící událost s kódem 9x:
•
•
•
•
•
•
•
•

zrušení omylem registrovaného zmetání nebo mrtvě narozeného telete (kód 91, ruší
události s kódy 17, 18)
zrušení omylem registrované kastrace samce (kód 92, ruší událost s kódem 19)
zrušení omylem ohlášeného přísunu – nákupu (kód 93, ruší událost s kódem 30)
zrušení omylem ohlášeného zcizení (kód 94, ruší událost s kódem 40)
zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka, asanační podnik, domácí porážky nebo
usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů (kód 95, ruší události s kódy 50, 60, 63,
64)
zrušení omylem ohlášeného odsunu (kód 97, ruší událost s kódem 70)
zrušení omylem ohlášeného odsunu do zahraničí (kód 98, ruší událost s kódem 80)
zrušení omylem evidovaného narození nebo přísunu ze zahraničí (kód 99, ruší události
s kódy 11, 12, 21, 22)

Rušení neohlášeného pohybu/události

Rušení ohlášeního pohybu/události
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Rušená událost, která již byla ohlášena do ústřední evidence, zůstane i po jejím zrušení
prostřednictvím kódu 9x nadále uvedena na kartě zvířete, avšak bude označena jako zrušená.

Zrušená událost pomocí rušícího kódu 9x

Rušící události je potřeba vždy standardním postupem ohlásit do ústřední evidence – viz kapitola 8.1
Nové hlášení.
V případě rušení omylem zadaných pohybů a událostí zvířat, které byly automaticky naimportovány z
aplikace AfiFarm nebo Crystal, je potřeba postupovat také podle této kapitoly a zrušit je přímo
v aplikaci FUE.
Upozornění:
Tímto způsobem není možné do ústřední evidence ohlásit narození nebo změnu pohlaví u zvířete
staršího než půl roku. V tomto případě je potřeba se obrátit přímo na příslušné regionální pracoviště
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Tyto události se pak již prostřednictvím aplikace znovu
nehlásí, ale za účelem vedení stájového registru je potřeba i tyto události zaevidovat. Postup zadání
těchto událostí do aplikace FUE je popsán v kapitolách 4.6 Dodatečná ohlášení býčka nebo
plemenice a 4.7 Změna ušní známky nebo pohlaví zvířete.
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6 Zobrazení a tisk stájového registru
Aplikace FUE umožňuje zobrazení a tisk stájového registru ve formátu, který
odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 5/2016 Sb. (novela
vyhlášky 136/2004 Sb.). Příslušné dialogové okno pro zobrazení tiskové sestavy
stájového registru je v aplikaci FUE dostupné prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Sestavy → Stájový registr
V horní části dialogového okna je k dispozici filtr, který umožňuje zvolit hospodářství a zadat číslo
stáje, pro kterou se má stájový registr sestavit. Dále je možné zadat rozsah listů, které se mají
zobrazit nebo tisknout. Pokud není tento rozsah zadán, zobrazí se všechny listy stájového registru
zvolené stáje.
Aktuálně zobrazený stájový registr je možné vytisknout prostřednictvím tlačítka Tisk stájového
registru.

Stájový registr ve formátu dle vyhlášky č. 5/2016 Sb. (novela vyhlášky č. 136/2004 Sb.)
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7 Import pohybů a událostí zvířat
Údaje o pohybech a událostech zvířat je do aplikace FUE možné kromě přímého zadávání (viz kapitola
4 Pohyby a události zvířat) také automaticky importovat z databáze externí aplikace pro vedení stáje.
Chovatel tak zadává veškeré události pouze jednou do softwarového řešení pro vedení stáda a údaje
potřebné pro vedení ústřední evidence a stájového registru se již do aplikace FUE přenesou
automaticky. Toto řešení představuje významnou úsporu času chovatele při vedení stájového registru
a zpracování hlášení do ústřední evidence. V současné době aplikace FUE umožňuje kompletní
import většiny běžných pohybů a událostí z aplikace AfiFarm a částečný import vybraných pohybů a
událostí z aplikace Crystal.

7.1 Import pohybů a událostí z aplikace AfiFarm
FUE v současné době podporuje import následujících typů pohybů a událostí zvířat
z aplikace AfiFarm:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

narození telete (kódy událostí 21/22)
přísuny zvířete z jiného hospodářství nebo stáje (kód události 30)
přísun zvířete ze zahraničí - import (kódy událostí 11/12)
přísun označeného zvířete z neznámého místa (kód události 34)
odsun zvířete na jiné hospodářství nebo stáj (kód události 70)
přesun zvířete do zahraničí – export (kód události 80)
odsun zvířete na jatky (kód události 60)
odsun uhynulého/utraceného zvířete do asanačního podniku (kód události 50)
zcizení zvířete (kód události 40)
odsun do zoologické zahrady (kód události 41)
domácí porážka (kód události 63)
usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů (kód události 64)
zmetání po 7. měsíci březosti (kód události 17)
mrtvě narozené tele (kód události 18)

Pro správnou funkčnost je potřeba propojení FUE s aplikací AfiFarm aktivovat a nastavit všechny
potřebné parametry dle kapitoly 3.1.4 AfiFarm.

7.1.1 Nastavení aplikace AfiFarm pro import dat do FUE
Pro plnou a správnou funkci importu dat pořízených prostřednictvím aplikace AfiFarm do FUE je
nezbytně nutné provést následující jednorázové prvotní nastavení aplikace AfiFarm a při práci s touto
aplikací dodržovat stanovené postupy při zadávání příslušných záznamů souvisejících s narozením,
přesunem nebo úhynem zvířat.
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7.1.1.1 Ušní známka zvířete
Hlavním identifikačním údajem každého zvířete pro potřeby vedení ústřední evidence je jeho
unikátní ušní známka, která musí být v aplikaci AfiFarm zadána u každého zvířete v položce
Registrační číslo. Ušní známka může být zadána jak v mezinárodním (12 číslic s nulami na začátku)
tak i v českém (9 číslic) formátu. Jednotlivé číslice je možné libovolně oddělovat mezerami, lomítky
nebo pomlčkami. Na začátku ušní známky může/nemusí být uveden kód země, pokud ale uveden
není, tak FUE automaticky předpokládá, že se jedná o českou ušní známku (CZ). Kód země je možné
libovolně zapisovat malými i velkými písmeny. Přípustné je rovněž kombinování různých formátů
ušních známek.

7.1.1.2 Definice průběhu porodu a událostí zmetání po 7. měsíci březosti a mrtvě
narozené tele
Definice se provede v aplikaci AfiFarm pomocí menu:
Nástroje → Definice → Popis události → Plodnost
Do sekce Způsob narození je nutné (pomocí tlačítka Přidat) zadat následující nové položky
s průběhem porodu:
•
•
•
•
•

1 Žádoucí
2 Zvládnutelný
3 Nežádoucí
4 Těžký
9 Neznámý

Dále je potřeba stejným způsobem a do stejné sekce doplnit následující události:
•
•

17 Zmetání po 7. měsíci březosti
18 Mrtvě narozené tele

Na začátku položky musí být vždy uveden číselný kód průběhu porodu nebo kód události + mezera.
Samotný textový popis je možné v případě potřeby libovolně uživatelsky upravit nebo přizpůsobit
(není vyžadována jeho přesná podoba).
Poznámka:
Do 30. 9. 2020 se pro hlášení průběhu porodu používala původní stupnice:
•
•
•

1 Normální
2 Těžší
3 Komplikovaný
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Příklad zadání průběhů porodu a událostí s kódem 17/18

Nové nastavení je nutné potvrdit a uložit pomocí tlačítka OK.

7.1.1.3 Definice typů přísunů a odsunů zvířat
Definice se provede v aplikaci AfiFarm pomocí menu:
Nástroje → Definice → Popis události → Zadání & Zrušení
Do sekce Typ zadání je nutné (pomocí tlačítka Přidat) postupně zadat následující nové položky:
•
•
•

11 Přesun býka ze zahraničí (import)
12 Přesun krávy/jalovice ze zahraničí (import)
30 Přísun – převzetí z jiného hospodářství, stáje

V případě, že dochází k více přesunům stejného zvířete v rámci jednoho dne, je zapotřebí stejným
způsobem přidat také následující položky:
•
•
•
•
•

35 2. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
36 3. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
37 4. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
38 5. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
39 6. přísun – převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni

Při zadávání těchto položek je potřeba dodržet, aby na začátku byl vždy uveden číselný kód typu
přísunu + mezera. Textový popis za touto mezerou může být již libovolný dle potřeby uživatele (není
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vyžadována jeho přesná podoba). Přípustné je rovněž to, aby v systému existovalo z důvodu interní
potřeby uživatele i více druhů přísunů se stejným kódem.

Příklad definice typů přísunu zvířat

Nové nastavení je nutné potvrdit a uložit pomocí tlačítka OK.
Do sekce Typ vyřazení je nutné (pomocí tlačítka Přidat) zadat následující nové položky:
•
•
•
•
•
•
•
•

40 Zcizení
41 Odsun do zoologické zahrady
50 Úhyn, utracení (odsun do asanačního podniku)
60 Jatky (odsun na jatky)
63 Domácí porážka
64 Usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů
70 Odsun na jiné hospodářství, stáj
80 Přesun zvířete do zahraničí (export)

V případě, že dochází k více přesunům stejného zvířete v rámci jednoho dne, je zapotřebí stejným
způsobem přidat také následující položky:
•
•
•
•
•

75 2. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni
76 3. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni
77 4. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni
78 5. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni
79 6. odsun na jiné hospodářství, stáj ve stejném dni
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Při zadávání těchto položek je potřeba dodržet, aby na začátku byl vždy uveden číselný kód typu
odsunu + mezera. Textový popis za touto mezerou může být již libovolný dle potřeby uživatele (není
vyžadována jeho přesná podoba). Přípustné je rovněž to, aby v systému existovalo z důvodu interní
potřeby uživatele i více druhů odsunů se stejným kódem.

Příklad definice typů odsunu zvířat

Nové nastavení je nutné potvrdit a uložit pomocí tlačítka OK.

7.1.1.4 Definice provozoven a zemí pro přísun a odsun zvířat
Definice se provede v aplikaci AfiFarm pomocí menu:
Nástroje → Definice → Jména
Do sekce Farma je nutné (pomocí tlačítka Přidat) vložit všechny provozovny využívané pro odsun
nebo přísun zvířat (mimo vlastní hospodářství) a také všechny využívané země pro export nebo
import zvířat.
Aplikace FUE akceptuje dva formáty zadání těchto položek. V případě první varianty se provozovna
pro odsun/přísun zvířat zadává ve tvaru desetimístné číslo hospodářství + mezera + název (popis)
provozovny do položky Jméno. Příklad: 1234567800 Jatka Nová Ves
Země pro export/import zvířat se potom zadává ve tvaru třímístný kód země (viz číselník zemí dále) +
mezera + název země. Příklad: 040 Rakousko
Druhou možností je potom desetimístné číslo provozovny nebo trojmístné číslo země zadat do
položky Číslo. V tomto případě již není potřeba číslo provozovny země uvádět v položce Jméno.
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Nové nastavení je nutné potvrdit a uložit pomocí tlačítka OK.

Možné varianty definice provozovny

Příklad definice provozoven
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Číselník zemí:
Kód

Název

Kód

Název

4

AFGHÁNISTÁN

973

MAKEDONSKÁ REPUBLIKA

8

ALBÁNIE

458

MALAJSIE

12

ALŽÍRSKO

454

MALAWI

16

AMERICKÁ SAMOA

462

MALEDIVY

AMERICKÉ PANENSKÉ OSTROVY

466

MALI

20

ANDORA

470

MALTA

24

ANGOLA

504

MAROKO

ANGUILLA

584

MARSHALLOVY OSTROVY

10

ANTARKTIDA

474

Martinik

28

ANTIGUA A BARBUDA

480

MAURICIUS

32

ARGENTINA

478

MAURITÁNIE

51

ARMÉNIE

175

Mayotte

ARUBA

581

MENŠÍ ODLEHLÉ OSTROVY USA

36

AUSTRÁLIE

484

MEXIKO

31

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA

583

MIKRONÉSIE

44

BAHAMY

498

MOLDAVSKO

48

BAHRAJNSKÉ KRÁLOVSTVÍ

492

MONAKO

50

BANGLADÉŠ

496

MONGOLSKO

52

BARBADOS

500

MONTSERRAT

56

BELGIE

508

MOSAMBIK

84

BELIZE

104

MYANMAR

112

BĚLORUSKO

516

NAMIBIE

204

BENIN

520

NAURU

60

BERMUDY

280

NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA

64

BHÚTÁN

276

NĚMECKO

BOLIVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

524

NEPÁL

68

BOLÍVIE

882

NEZÁVISLÝ STÁT SAMOA

72

BOTSWANA

562

NIGER

74

BOUVETŮV OSTROV

566

NIGÉRIE

76

BRAZÍLIE

558

NIKARAGUA

86

BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ

570

NIUE

92

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

530

NIZOZEMSKÉ ANTILY

96

BRUNEJ DARUSSALAM

528

NIZOZEMSKO

100

BULHARSKO

574

NORFOLK

854

BURKINA FASO

578

NORSKO

108

BURUNDI

540

Nová Kaledonie

184

COOKOVY OSTROVY

554

NOVÝ ZÉLAND

148

ČAD

512

OMÁN

203

ČESKO

586

PÁKISTÁN

200

ČESKOSLOVENSKO

585

PALAU

156

ČÍNA

275

Palestinská území

208

DÁNSKO

591

PANAMA

850

660
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626

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA TIMOR-LESTE

598

PAPUA - NOVÁ GUINEA

212

DOMINIKA

600

PARAGUAY

214

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

604

PERU

262

DŽIBUTSKO

612

PITCAIRN

818

EGYPT

384

POBŘEŽÍ SLONOVINY

218

EKVÁDOR

616

POLSKO

232

ERITREA

630

PORTORIKO

233

ESTONSKO

620

PORTUGALSKO

231

ETIOPIE

40

RAKOUSKO

234

FAERSKÉ OSTROVY

70

REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA

238

FALKLANDY (MALVÍNY)

499

Republika Černá Hora

608

FILIPÍNY

242

REPUBLIKA FIDŽIJSKÉ OSTROVY

246

FINSKO

296

REPUBLIKA KIRIBATI

250

FRANCIE

688

Republika Srbsko

249

Francie, Metropolitan

638

Reunion

254

Francouzská Guayana

226

ROVNÍKOVÁ GUINEA

258

Francouzská Polynésie

642

RUMUNSKO

260

French Southern and Antarctic Lands

643

RUSKO

266

GABON

646

RWANDA

270

GAMBIE

300

ŘECKO

288

GHANA

222

SALVADOR

292

GIBRALTAR

674

SAN MARINO

308

GRENADA

682

SAÚDSKÁ ARÁBIE

304

GRÓNSKO

686

SENEGAL

268

GRUZIE

580

SEVERNÍ MARIANY

312

Guadeloupe

690

SEYCHELY

316

GUAM

694

SIERRA LEONE

320

GUATEMALA

702

SINGAPUR

324

GUINEA

703

SLOVENSKO

624

GUINEA - BISSAU

705

SLOVINSKO

328

GUYANA

890

SOCIALISTICKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE

332

HAITI

706

SOMÁLSKÁ REPUBLIKA

334

HEARDŮV OSTROV A McDONALDOVY OSTROVY

810

Sovětský svaz

340

HONDURAS

784

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

152

CHILE

826

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

191

CHORVATSKO

840

SPOJENÉ STÁTY

356

INDIE

891

SRBSKO A ČERNÁ HORA

360

INDONÉSIE

991

SRBSKO A ČERNÁ HORA

368

IRÁK

144

SRÍ LANKA

364

ÍRÁN

140

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

372

IRSKO

736

SÚDÁN

352

ISLAND

740

SURINAM

380

ITÁLIE

744

SVALBARD A OSTROV JAN MAYEN

376

IZRAEL

654

SVATÁ HELENA
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388

JAMAJKA

662

SVATÁ LUCIE

392

JAPONSKO

659

SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

887

JEMEN

666

Svatý Pierre a Miquelon

710

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

336

SVATÝ STOLEC

239

JIŽNÍ GEORGIE A JIŽNÍ SANDWICHOVY OSTROVY

678

SVATÝ TOMÁŠ

400

JORDÁNSKO

670

SVATÝ VINCENC A GRENADINY

136

KAJMANSKÉ OSTROVY

748

SVAZIJSKO

116

KAMBOBŽA

760

SÝRIE

120

KAMERUN

90

124

KANADA

724

ŠPANĚLSKO

132

KAPVERDY

752

ŠVÉDSKO

634

KATAR

756

ŠVÝCARSKO

398

KAZAŠSKÁ REPUBLIKA

762

TÁDŽIKISTÁN

404

KEŇA

834

TANZANIE

166

KOKOSOVÉ OSTROVY

764

THAJSKO

170

KOLUMBIE

158

TCHAJ-WAN

174

KOMORSKÝ SVAZ

768

TOGO

178

KONGO

772

TOKELAU

180

KONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

776

TONGA

410

KOREA

780

TRINIDAD A TOBAGO

408

KOREA, LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

788

TUNISKO

188

KOSTARIKA

792

TURECKO

192

KUBA

795

TURKMENISTÁN

414

KUVAJT

796

TURKS A CAICOS

196

KYPR

798

TUVALU

417

KYRGYZSTÁN

800

UGANDA

418

LAOS

804

UKRAJINA

426

LESOTHO

858

URUGUAY

422

LIBANON

860

UZBEKISTÁN

430

LIBÉRIE

162

VÁNOČNÍ OSTROV

434

LIBYE

548

VANUATU

438

LICHTENŠTEJNSKO

704

VIETNAM

440

LITVA

876

Wallis a Futuna

428

LOTYŠSKO

894

ZAMBIE

442

LUCEMBURSKO

732

ZÁPADNÍ SAHARA

450

MADAGASKAR

716

ZIMBABWE

348

MAĎARSKO

344

ZVLÁŠTNÍ ADM. OBLAST ČLR HONGKONG

807

MAKEDONIE

446

ZVLÁŠTNÍ ADM. OBLAST ČLR MACAO
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7.1.1.5 Definice plemen
Definice se provede v aplikaci AfiFarm pomocí menu:
Nástroje → Definice → Popis události → Data krav
Do sekce Plemeno je nutné (pomocí tlačítka Přidat) vložit všechna chovaná plemena. Plemeno se
zadává ve tvaru kód plemene (viz číselník plemen dále) + název plemene.
Příklad: H černostrakaté holštýnské
Při zadávání těchto položek je potřeba dodržet, aby na začátku byl vždy uveden kód plemene +
mezera. Textový popis za touto mezerou může být již libovolný dle potřeby uživatele (není
vyžadována jeho přesná podoba).

Příklad definice plemen

Číselník plemen:
Kód

Popis

C

české strakaté

H

černostrakaté holštýnské

CI

montbeliard

J

Kód

Popis

Kód

Popis

X

ostatní plemena

Q

blonde d'aquitaine

SM

masný simmentál

S

gasconne

B

belgické modré

T

charolais

jersey

D

salers

U

hereford

CL

česká červinka

E

highland

W

galloway

N

normandský skot

F

brahman

Y

limousin

R

červené holštýnské

G

aberdeen angus

Z

ostatní masná plemena

V

braunvieh

P

piemontese
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7.1.1.6 Definice vlastních stájí
V případě vedení centrální evidence pro více stájí nebo více vlastních hospodářství je potřeba, aby
byly všechny tyto stáje nadefinovány v aplikaci AfiFarm na úrovni Stáda/Skupiny (1 stádo = 1 stáj
nebo hospodářství s unikátním desetimístným číslem). Toto nastavení umožní do aplikace FUE
importovat přesuny zvířat mezi vlastními stájemi a hospodářstvími.
Definice se provede v aplikaci AfiFarm pomocí menu:
Nástroje → Definice → Stádo/Skupina
Pomocí tlačítka Přidat stádo je nutné nadefinovat všechny vlastní stáje a přiřadit do nic příslušná
zvířata. Název stáda může být libovolný uživatelský popis následovaný mezerou a desetimístným
číselným stáje. Příklad: Stáj Nová Ves 1234567800

Příklad definice vlastních hospodářství/stájí/stád

7.1.2 Pravidla zadávání pohybů a událostí do aplikace AfiFarm
Veškeré údaje potřebné pro vedení ústřední evidence a stájového registru se do aplikace AfiFarm
zadávají pomocí standardních dialogů pro zadávání zvířat, rušení zvířat, zadávání otelení a změny
stáda. Aby bylo možné takto zadané údaje následně importovat do aplikace FUE, je nezbytné dbát na
to, aby vždy byly správně zadány všechny potřebné údaje.
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7.1.2.1 Zadání zvířete
Pro vedení ústřední evidence je nezbytné správně zadávat tyto údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum zadání – datum, kdy bylo zvíře přisunuto do stáje
Typ zadání – vybrat jednu z nadefinovaných možností – viz kapitola 7.1.1.3 Definice typů
přísunů a odsunů zvířat
Původ – vybrat provozovnu přísunu nebo zemi importu – viz kapitola 7.1.1.4 Definice
provozoven a zemí pro přísun a odsun zvířat
Registrační číslo zvířete – ušní známka zvířete
Datum narození – datum narození zvířete
Pohlaví - zvolit Samec nebo Samice
Plemeno – vybrat plemeno zvířete z nadefinovaných možností – viz kapitola 7.1.1.5 Definice
plemen
Registrační číslo matky – ušní známka matky
Číslo otce – statní registr otce

7.1.2.2 Zrušení zvířete
Pro vedení ústřední evidence je nezbytné správně zadávat tyto údaje:
•
•
•

Datum zrušení – datum, kdy bylo zvíře odsunuto ze stáje
Typ zrušení – vybrat jednu z nadefinovaných možností – viz kapitola 7.1.1.3 Definice typů
přísunů a odsunů zvířat
Umístění – vybrat provozovnu odsunu nebo zemi exportu – viz kapitola 7.1.1.4 Definice
provozoven a zemí pro přísun a odsun zvířat. V případě události 40 (zcizení), 63 (domácí
porážka) nebo 64 (usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů) se toto pole
ponechává prázdné.

7.1.2.3 Inseminace
Pro vedení ústřední evidence je nezbytné správně zadávat tyto údaje:
•

Číslo býka – státní registr otce

Upozornění:
Zadání záznamu o inseminaci do programu AfiFarm je nezbytné pro následné automatické doplnění
otce k narozenému zvířeti do elektronického stájového registru programu FUE, jehož vedení vyžaduje
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 5/2016 Sb. (novela vyhlášky 136/2004 Sb.). Program FUE rovněž
umožňuje od vybraných plemenářských firem záznamy o provedených inseminacích do aplikace
AfiFarm automaticky importovat. Tato funkcionalita je blíže popsána v kapitole 9.1.1 Import
inseminací.
V případě, že chovatel v aplikaci AfiFarm inseminace z nějakého důvodu neeviduje, je možné pro
účely importu do FUE a následné vedení stájového registru státní registr otce zadat i přímo na kartě
zvířete (rodiče) nebo následně doplnit až přímo v dialogovém okně programu FUE (kapitola 7.3
Import pohybů a událostí do aplikace FUE).
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7.1.2.4 Otelení
Pro vedení ústřední evidence je nezbytné správně zadávat tyto údaje:
•
•
•
•

Datum otelení – datum narození telete
Způsob otelení – vybrat jednu z nadefinovaných možností průběhu porodu – viz kapitola
7.1.1.2 Definice průběhu porodu a událostí zmetání po 7. měsíci březosti a mrtvě
narozené tele
Pohlaví – zvolit Samec nebo Samice
Registrační číslo – ušní známka telete

Upozornění:
Pro správný a úplný import všech otelení je doporučeno vždy volit některý z uživatelsky
nadefinovaných způsobů narození (viz kapitola 7.1.1.2 Definice průběhu porodu a událostí zmetání
po 7. měsíci březosti a mrtvě narozené tele). V případě importu pohybů a událostí do programu FUE
se nedoporučuje používat výchozí nadefinované volby způsobu narození. V případě jejich použití
budou aplikací FUE pro účely hlášení do ústřední evidence importovány následovně:
•
•
•

způsob narození „normální“ – otelení bude importováno s průběhem porodu „1 – žádoucí“
způsob narození „těžký“ – otelení bude importováno s průběhem porodu „2 – zvládnutelný“
způsoby narození „císařský řez“, „nepravidelný“, „postavení zadních“ nebo „předčasné
otelení“ – otelení bude importováno bez uvedení průběhu porodu. Průběh porodu je v tomto
případě potřeba zadat/doplnit při importu přímo v dialogovém okně aplikace FUE (kapitola
7.3 Import pohybů a událostí do aplikace FUE)
ostatní způsoby narození – otelení bude při importu programem FUE ignorováno

•

7.1.2.5 Zmetání po 7. měsíci březosti, mrtvě narozené tele
Tyto události se v aplikaci AfiFarm zadávají rovněž prostřednictvím dialogu pro otelení. Pro vedení
ústřední evidence je nezbytné správně zadávat tyto údaje:
•

•

Datum otelení – datum zmetání nebo mrtvě narozeného telete
Způsob otelení – vybrat příslušnou nadefinovanou hodnotu – viz kapitola 7.1.1.2 Definice
průběhu porodu a událostí zmetání po 7. měsíci březosti a mrtvě narozené tele

7.1.2.6 Přesun zvířete (zvířat) mezi vlastními stájemi nebo hospodářstvími
Tento pohyb se v aplikaci AfiFarm zadává prostřednictvím volby Zadání údajů → Změna stáda. Pro
vedení ústřední evidence je potřeba správně zadat datum přesunu (změny stáda) a číslo nového
stáda.
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7.2 Import pohybů a událostí z aplikace Crystal
Z důvodu současné struktury aplikace Crystal jsou možnosti importu oproti aplikaci
AfiFarm omezené a aplikace FUE umožňuje pouze částečný import vybraných
pohybů a událostí. Ostatní události a neimportované údaje potřebné pro vedení
stájového registru a ústřední evidence je nutné zadávat přímo v aplikaci FUE. I přes
toto omezení představuje propojení významnou časovou úsporu chovatele při
vedení stájového registru a podávání hlášení do ústřední evidence.
FUE v současné době podporuje pro účely vedení stájového registru a hlášení do ústřední evidence
následující varianty evidence zvířat v aplikaci Crystal:
1) Do aplikace Crystal se zadávají pouze zvířata jednoho hospodářství. V tomto případě se do
FUE importují telata narozená v tomto hospodářství. Rovněž je do FUE možné částečně
importovat přísuny a odsuny zvířat do/z tohoto v Crystalu vedeného hospodářství (nákup,
prodej, odsun na jatka, … - druh se zadává až při importu přímo v aplikaci FUE). Přísuny a
odsuny zvířat ostatních hospodářství + vnitropodnikové přesuny zvířat mezi vlastními
hospodářstvími se zadávají pouze přímo v aplikaci FUE.
2) Do aplikace Crystal se zadávají zvířata i dalších hospodářství, k identifikaci jednotlivých
hospodářství se v aplikaci Crystal nevyužívá položka „Umístění“. V tomto případě se oproti
předchozí variantě do FUE navíc částečně importují i přísuny (nákupy) a odsuny (prodeje)
zvířat ostatních hospodářství. Identifikace konkrétního hospodářství se zadává až při importu
přímo v aplikaci FUE (jinak se defaultně předpokládá přísun na hlavní hospodářství).
Vnitropodnikové přesuny zvířat mezi vlastními hospodářstvími se zadávají pouze přímo
v aplikaci FUE.
3) Do aplikace Crystal se zadávají zvířata i dalších hospodářství, k identifikaci jednotlivých
hospodářství se v aplikaci Crystal využívá položka „Umístění“. V tomto případě se oproti
předchozí variantě do FUE navíc importují i vnitropodnikové přesuny zvířat mezi vlastními
hospodářstvími. U této varianty navíc dochází k automatické identifikaci hospodářství
v případě přísunu (nákupu) zvířete. Pokud se položka „Umístění“ používá pouze u některých
zvířat, tak zvířata „bez umístění“ FUE automaticky považuje za zvířata v hlavním
hospodářství.
Pro správnou funkčnost je potřeba propojení FUE s aplikací AfiFarm aktivovat a nastavit všechny
potřebné parametry dle kapitoly 3.1.5 Crystal.

64

FULLWOOD ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE – uživatelská příručka

7.3 Import pohybů a událostí do aplikace FUE
Pro import pohybů a událostí z aplikace AfiFarm nebo Crystal zvolte v hlavním menu:
Import → Pohyby a události → Aplikace AfiFarm nebo
Import → Pohyby a události → Aplikace Crystal
Aplikace FUE automaticky vyhledá nové pohyby a události, které byly zadány za definovaný počet
dnů (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm nebo 3.1.5 Crystal) a dosud nebyly importovány do databáze aplikace
FUE. Jednotlivé události jsou rozděleny do následujících kategorií:
•
•
•
•
•

Narozená telata
Přisunutá zvířata
Odsunutá zvířata
Přesuny mezi stájemi
Ostatní události

Přepínat mezi jednotlivými kategoriemi je možné pomocí záložek, na kterých jsou rovněž uvedeny
počty nalezených záznamů podle kategorie. Jednotlivé záznamy je rovněž možné před importem
editovat prostřednictvím tlačítka Upravit. Takto provedené úpravy se však projeví pouze v rámci
aplikace FUE, ale neprojeví se zpětně v aplikaci AfiFarm nebo Crystal! Kliknutím na záhlaví
jednotlivých sloupců je možné záznamy v seznamu seřadit podle zvoleného sloupce, opakovaným
kliknutím se změní způsob řazení (vzestupně/sestupně).
Konkrétní záznamy k importu je možné zvolit pomocí zatržítka v prvním sloupci výpisu. Ve výchozím
stavu jsou vybrány všechny položky. Samotný import záznamů zahájíte kliknutím na tlačítko Import.
Po dokončení importu se zobrazí rekapitulace nově importovaných záznamů.

Import pohybů a událostí
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8 Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
8.1 Nové hlášení
Pro vytvoření (sestavení) nového hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a
přemístění odesílaného do ústřední evidence zvolte v hlavním menu:
Hlášení → Hlášení do ÚE → Nové hlášení

Zobrazí se dialogové okno se seznamem všech pohybů a událostí, které byly zadané nebo
importované do aplikace FUE, ale nebyly dosud ohlášené do ústřední evidence. V horní části
dialogového okna je k dispozici filtr, který umožňuje zvolit, zda chcete zobrazit všechny pohyby a
události nebo jen pohyby a události vybraného hospodářství nebo stáje. Kliknutím na záhlaví
jednotlivých sloupců je možné záznamy v seznamu řadit podle zvoleného sloupce.
Konkrétní pohyby a události, které se mají zahrnout do hlášení, je možné zvolit pomocí zatržítka
v prvním sloupci výpisu. Ve výchozím stavu jsou vybrány všechny záznamy.
V sekci Sestavení hlášení jsou k dispozici následující volby:
•

•

uložit na disk – umožňuje zvolit, zda se má kopie odesílaného souboru s hlášením uložit i na
pevný disk počítače. Ve výchozím stavu je tato volba zatržena a doporučujeme toto
nastavení zachovat. Adresář, do kterého se mají tyto soubory ukládat (zálohovat) je možné
definovat v nastavení aplikace FUE – viz kapitola 2.1.2 Hlášení.
odeslat e-mailem – umožňuje zvolit, zda se má sestavené hlášení ihned automaticky odeslat
e-mailem do ústřední evidence. Parametry pro odeslání hlášení je možné definovat
v nastavení aplikace FUE – viz kapitola 2.1.2 Hlášení. Hlášení je možné do ústřední evidence
odeslat také později – viz kapitola 6.2 Vytvořená hlášení.

Nové hlášení se vytvoří (sestaví) kliknutím na tlačítko Vytvořit.

Sestavení nového hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
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Upozornění:
Za správnost odesílaného hlášení do ústřední evidence je vždy zodpovědný chovatel. Z tohoto
důvodu doporučujeme každé odesílané hlášení pečlivě překontrolovat a porovnat se skutečností.

8.2 Vytvořená hlášení
Pro zobrazení všech vytvořených hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a
přemístění odesílaných do ústřední evidence zvolte v hlavním menu:
Hlášení → Hlášení do ÚE → Vytvořená hlášení

V levé části dialogového okna se zobrazí seznam všech vytvořených hlášení. V prvním sloupci je
uveden datum a čas vytvoření, ve druhém sloupci datum a čas odeslání. Pokud nebylo hlášení dosud
odesláno, zobrazí se místo data odeslání text „NEODESLÁNO“. V pravé části dialogového okna se
zobrazuje detail zvoleného hlášení s výpisem konkrétních pohybů a událostí.
Pro vytvořená hlášení jsou dostupné následující volby:
•
•
•
•
•

Uložit soubor – uloží soubor s hlášením ve formátu datového souboru pro automatizované
zpracování UESKOT.txt do zvoleného adresáře.
Tisk hlášení – odešle tiskovou sestavu s hlášením na tiskárnu. Podle potřeby uživatele je
možné zvolit řazení jednotlivých záznamů v sestavě dle data nebo kódu pohybu/události.
Export do souboru – uloží strukturovaný soubor s hlášením ve formátu csv do zvoleného
adresáře.
Odeslat hlášení – odešle vytvořené hlášení e-mailem do ústřední evidence. Parametry pro
odeslání hlášení je možné definovat v nastavení aplikace FUE – viz kapitola 2.1.2 Hlášení.
Tato volba je dostupná pouze v případě, že hlášení nebylo dosud odesláno.
Stornovat hlášení – zruší vytvořené hlášení a jednotlivé položky z tohoto hlášení se přesunou
zpět mezi neohlášené pohyby a událostí. Tato volba je dostupná pouze v případě, že hlášení
nebylo dosud odesláno. Postup rušení již ohlášených položek je popsán v kapitole 5 Rušení
zadaných pohybů a událostí zvířat.

Přehled vytvořených hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
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9 Agenda zvířat
Kromě vedení stájového registru umožňuje aplikace FUE evidovat provedené inseminace a vzorky
kontroly užitkovosti. Cílem je chovatelům usnadnit zpracování těchto údajů pomocí automatického
importu od jejich poskytovatelů. Uživatelům programu AfiFarm je navíc k dispozici možnost exportu
těchto záznamů k jednotlivým zvířatům do databáze aplikace AfiFarm.

9.1 Inseminace
Přehled provedených inseminací je možné zobrazit prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Agenda → Inseminace zvířat

Přehled inseminací

V dialogovém okně se zobrazí seznam všech evidovaných inseminací. Položky v seznamu je možné
řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným
kliknutím se mění způsob řazení). Pomocí vyhledávání v horní části je možné vyhledat inseminace
konkrétního zvířete dle ušní známky nebo její části.
Nový záznam o provedené inseminaci je možné vložit pomocí tlačítka Nová inseminace. Pro úpravu
stávajícího záznamu o provedené inseminaci klikněte na tlačítko Upravit. U každého záznamu je
potřeba definovat datum inseminace, ušní známku zvířete (pro pole je k dispozici našeptávač
aktuálních vhodných zvířat) a státní registr býka, který je možné zadat buď přímým zápisem nebo
výběrem z číselníku. Číselník se vyvolá dvojklikem myši na příslušném políčku nebo pomocí tlačítka se
symbolem 3 teček.
Pro odstranění některého záznamu klikněte na tlačítko Zrušit.
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Detail inseminace

9.1.1 Import inseminací
Údaje o provedených inseminací je rovněž možné od vybraných plemenářských společností
importovat. Pro správnou funkčnost je potřeba tento import nejprve aktivovat a nastavit všechny
potřebné parametry dle kapitoly 3.1.6 Inseminace.
Pro zahájení importu zvolte v hlavním menu Import → Agenda → Inseminace zvířat.
Následně se u poskytovatele (plemenářské firmy) automaticky vyhledají a zobrazí všechny dosud do
aplikace FUE neimportované záznamy o provedených inseminací za nastavené období (viz kapitola
3.1.6 Inseminace). Položky v seznamu je možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na
název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se mění způsob řazení). Jednotlivé položky je
možné upravit prostřednictvím tlačítka Upravit. Provedené změny se však projeví pouze v aplikaci
FUE, nikoliv u poskytovatele těchto záznamů – plemenářské firmy! Pomocí zatržítka v prvním
sloupci můžete zvolit inseminace, které chcete importovat do aplikace FUE (ve výchozím nastavení
jsou vybrány všechny nové inseminace) a klikněte na tlačítko Import.

Import inseminací
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Po dokončení importu se zobrazí dialogové okno s rekapitulací počtu úspěšně importovaných
záznamů. V případě propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm se automaticky zobrazí dialogové okno
s dotazem, zda chcete tyto záznamy rovnou automaticky exportovat i do databáze aplikace AfiFarm.
Tento export je možné provést nyní nebo i kdykoliv v budoucnu (viz kapitola 9.1.2 Export
inseminací).

9.1.2 Export inseminací
V případě aktivního propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm) je možné
ručně zadané nebo importované inseminace automaticky exportovat k jednotlivým zvířatům do
databáze aplikace AfiFarm.
Pro export inseminací do aplikace AfiFarm zvolte v hlavním menu aplikace FUE:
Export → Agenda → Inseminace zvířat
V dialogovém okně se zobrazí všechny záznamy o provedených inseminacích určených k exportu.
Položky ve výpisu je možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na název sloupce v záhlaví
tabulky, opakovaným kliknutím se mění způsob řazení). Pomocí zatržítka v prvním sloupci můžete
zvolit konkrétní záznamy, které chcete exportovat (ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny
položky) a klikněte na tlačítko Export.

Export inseminací

Po dokončení exportu se zobrazí dialogové okno s rekapitulací o počtu úspěšně exportovaných
záznamů.
Export inseminací je potřeba dokončit jejich importem v aplikaci AfiFarm. V aplikaci AfiFarm zvolte
v hlavním menu Soubor → Dovoz → Data a klikněte na tlačítko Start.
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9.2 Kontrola užitkovosti
Přehled vzorků (výsledků) kontroly užitkovosti je možné v aplikaci FUE zobrazit
prostřednictvím hlavního menu:
Zvířata → Agenda → Kontrola užitkovosti

V levé části dialogového okna se zobrazí seznam všech evidovaných kontrol užitkovosti podle data
provedení. V pravé části dialogového okna se zobrazuje přehled jednotlivých vzorků zvolené kontroly
užitkovosti.
Prostřednictvím tlačítek v horní části dialogového okna jsou dostupné následující volby:
•

•
•

Nový vzorek – zobrazí formulář pro vložení nového vzorku kontroly užitkovosti. U nového
záznamu je potřeba definovat datum provedené kontroly, ušní známku zvířete (pro pole je
k dispozici našeptávač aktuálních vhodných zvířat) a jeden nebo více parametrů vzorku –
dojivost (kg), tuk (%), bílkovina (%), laktóza (%), somatické buňky (tis./ml) a močovina
(mg/100 ml).
Tisk kontroly užitkovosti – odešle tiskovou sestavu s vybranou kontrolou užitkovosti na
tiskárnu.
Export do souboru – uloží strukturovaný soubor s kontrolou užitkovosti ve formátu csv do
zvoleného adresáře.

Přehled výsledků kontroly užitkovosti

Jednotlivé vzorky kontroly užitkovosti je možné editovat prostřednictvím tlačítka Upravit nebo
z databáze odstranit kliknutím na tlačítko Zrušit.
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Detail vzorku kontroly užitkovosti

9.2.1 Import vzorků kontroly užitkovosti
Výsledky kontroly užitkovosti je možné také importovat ze souborů poskytovaných Českomoravskou
společností chovatelů, a.s. Pro správnou funkčnost je potřeba tento import nejprve aktivovat dle
kapitoly 3.1.7 Kontrola užitkovosti.
Pro zahájení importu zvolte v hlavním menu Import → Agenda → Kontrola užitkovosti.
V následujícím dialogovém okně vyberte soubor s výsledky kontroly užitkovosti ve formátu CSV
poskytovaném Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a klikněte na tlačítko Otevřít. Postup
definování příslušné sestavy a jejího stažení je blíže popsán v kapitole 9.2.3 Přístup k datům kontroly
užitkovosti prostřednictvím portálu ČMSCH.

Výběr souboru se vzorky kontroly užitkovosti

Po zpracování souboru aplikací FUE se zobrazí seznam všech v tomto souboru nalezených výsledků
(vzorků) kontroly užitkovosti. Položky v seznamu je možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím
myši na název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se mění způsob řazení). Jednotlivé
položky je možné upravit prostřednictvím tlačítka Upravit. Provedené změny se však projeví pouze
v aplikaci FUE, nikoliv u poskytovatele těchto záznamů – Českomoravské společnosti chovatelů,
a.s.! Konkrétní vzorky pro import můžete zvolit pomocí zatržítka prvním sloupci (ve výchozím
nastavení jsou vybrány všechny položky) a klikněte na tlačítko Import.
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Import vzorků kontroly užitkovosti

Po dokončení importu se zobrazí dialogové okno s rekapitulací počtu úspěšně importovaných
záznamů. V případě propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm se automaticky zobrazí dialogové okno
s dotazem, zda chcete tyto vzorky rovnou automaticky exportovat i do databáze aplikace AfiFarm.
Tento export je možné provést nyní nebo i kdykoliv v budoucnu (viz kapitola 9.2.2 Export vzorků
kontroly užitkovosti).

9.2.2 Export vzorků kontroly užitkovosti
V případě aktivního propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm (viz kapitola 3.1.4 AfiFarm) je možné
ručně zadané nebo importované vzorky kontroly užitkovosti automaticky exportovat k jednotlivým
zvířatům do databáze aplikace AfiFarm.
Pro export vzorků kontroly užitkovosti do aplikace AfiFarm zvolte v hlavním menu aplikace FUE:
Export → Agenda → Kontrola užitkovosti
V dialogovém okně se zobrazí všechny vzorky kontroly užitkovosti určené k exportu. Položky v
seznamu je možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na název sloupce v záhlaví tabulky,
opakovaným kliknutím se mění způsob řazení). Pomocí zatržítka prvním sloupci můžete zvolit
konkrétní záznamy, které chcete exportovat (ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny položky) a
klikněte na tlačítko Export.
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Export vzorků kontroly užitkovosti

Po dokončení exportu se zobrazí dialogové okno s rekapitulací o počtu úspěšně exportovaných
záznamů.
Export vzorků kontroly užitkovosti je potřeba dokončit jejich importem v aplikaci AfiFarm.
V aplikaci AfiFarm zvolte v hlavním menu Soubor → Dovoz → Data a klikněte na tlačítko Start.

Import dat v aplikaci AfiFarm
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9.2.3 Přístup k datům kontroly užitkovosti prostřednictvím portálu ČMSCH
Výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly užitkovosti je možné získat prostřednictvím aplikace
Přístup k datům, která je chovatelům dostupná na webové adresu https://data.cmsch.cz. Do aplikace
je nutné se nejprve přihlásit prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které chovatel obdržel od
ČMSCH. Pro získání přístupových údajů pro nového uživatele nebo v případě zapomenutého hesla či
jiných potíží s přihlášením je potřeba postupovat dle instrukcí na této webové stránce.

9.2.3.1 Vytvoření nové sestavy
1) Po přihlášení do webové aplikace zvolte položku KU v horním hlavním menu.
2) Zobrazí se Přehled sestav, kde klikněte na tlačítko vytvořit sestavu.
3) V kroku 1 zadejte Název sestavy a vyberte stádo (stáda), pro které chcete sestavu vytvořit.
Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko další.
4) V kroku 2 není potřeba zadávat žádný výběr a stačí pouze kliknout na tlačítko další.
5) V následujícím kroku (krok 3) zadejte nejprve v sekci Základní informace o sestavě libovolný
Název sestavy
6) V sekci Položky sestavy vyberte všechny potřebné položky, které se mají v sestavě
zobrazovat a následně importovat do aplikace FUE:
• dojivost (kg)
• tuk (%)
• bílkovina (%)
• laktóza (%)
• SB (tis./ml)
• močovina (mg/100 ml)
7) V sekci Automatické odesílání dat zatrhněte položku odesílat, zvolte formát CSV. Sestava ve
zvoleném formátu bude pravidelně posílána prostřednictvím elektronické pošty na portálu
registrovaný e-mail. Pokud chcete sestavu zasílat i na jiný e-mail, zadejte jeho adresu do
položky kopie na e-mail.
8) Pro uložení sestavy klikněte na tlačítko uložit změny.

9.2.3.2 Stažení sestavy
1) Po přihlášení do webové aplikace zvolte položku KU v horním hlavním menu.
2) V zobrazeném Přehledu sestav klikněte na název sestavy, kterou chcete generovat.
3) V následujícím kroku zvolte období, za které chcete sestavu generovat, vyberte jako Způsob
výstupu soubor ke stažení a Formát výstupu CSV (tabulka s hodnotami oddělenými
středníkem). Volby potvrdíte a generování sestavy se zahájí kliknutím na tlačítko generovat
sestavu.
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10 Aktuální stav zvířat na portálu eAgri
Aplikace FUE umožňuje prostřednictvím portálu eAgri (Portál farmáře) zobrazit
aktuální stav zvířat v hospodářství podle ústřední evidence. Pro správnou funkčnost
je potřeba do aplikace FUE zadat přístupové údaje na portál eAgri – viz kapitola
3.1.3 eAgri.
Pro zobrazení výpisu aktuálních zvířat na portálu eAgri zvolte v hlavním menu aplikace FUE:
Import → Zvířata → Portál eAgri
V horní části dialogového formuláře zvolte hospodářství, za které chcete aktuální stav zvířat zobrazit.
Aplikace FUE následně z portálu eAgri načte a zobrazí výpis aktuálního seznamu evidovaných zvířat
v daném hospodářství. Položky v seznamu je možné řadit dle jednotlivých sloupců (kliknutím myši na
název sloupce v záhlaví tabulky, opakovaným kliknutím se mění způsob řazení). V horní části
dialogového okna (vedle pole pro volbu hospodářství) je zobrazen aktuálně evidovaný počet zvířat
v hospodářství. Tlačítko Export do souboru umožňuje uložit strukturovaný soubor s výpisem zvířat ve
formátu csv do zvoleného adresáře.

Seznam aktuálních zvířat na portálu eAgri

Kliknutím na tlačítko Pohyby a události ve výpisu zvířat je možné na portálu eAgri vyhledat a zobrazit
všechny o daném zvířeti evidované pohyby a události.

Pohyby a události zvířete evidované na portálu eAgri
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11 Uživatelská příručka
V aplikaci FUE je k dispozici aktuální verze této uživatelské příručky. Pro její
zobrazení zvolte v hlavním menu aplikace FUE:
Nastavení → Dokumenty → Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je k dispozici k zobrazení, stažení nebo vytištění ve formátu PDF o po kliknutí na
výše uvedenou volbu se zobrazí ve výchozím prohlížeči souborů tohoto formátu.
V případě, že není na Vašem zařízení žádný takový prohlížeč dostupný, je možné nainstalovat
například program Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení ze stránek výrobce
https://acrobat.adobe.com.
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Rychlé návody
Import pohybů a událostí z aplikace AfiFarm a sestavení hlášení

1.

V hlavním menu zvolte Import → Pohyby a události → Aplikace AfiFarm.

2.

Vyberte pohyby a události, které chcete importovat a klikněte na tlačítko Import.

3.

Klikněte na tlačítko OK.

4.

V hlavním menu zvolte Hlášení → Hlášení do ÚE→ Nové hlášení.
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5.

6.
7.

Vyberte pohyby a události, které chcete ohlásit do ústřední evidence. Pokud chcete hlášení
rovnou odeslat, zatrhněte položku odeslat e-mailem. Pro sestavení hlášení klikněte na
tlačítko Vytvořit.

Klikněte na tlačítko OK.

Pro zobrazení přehledu odeslaných hlášení zvolte v hlavním menu:
Hlášení → Hlášení do ÚE→ Vytvořená hlášení.
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Import provedených inseminací + export do aplikace AfiFarm

1.

V hlavním menu zvolte Import → Agenda → Inseminace zvířat.

2.

Vyberte inseminace, které chcete importovat a klikněte na tlačítko Import.

3.

Klikněte na tlačítko OK.
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4.

5.

6.
7.

Pokud chcete inseminace rovnou exportovat do aplikace AfiFarm, klikněte na tlačítko Ano.
Pokud v této fázi zvolíte tlačítko Ne, můžete export kdykoliv spustit volbou v hlavním menu
Export → Agenda→ Inseminace zvířat.

Vyberte inseminace, které chcete exportovat do aplikace AfiFarm a klikněte na tlačítko
Export.

Klikněte na tlačítko OK.

V aplikaci AfiFarm zvolte:
Soubor → Dovoz→ Data a klikněte na tlačítko Start.
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8.

Pro zobrazení přehledu inseminací v aplikaci FUE zvolte v hlavním menu:
Zvířata → Agenda→ Inseminace zvířat.
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Import vzorků kontroly užitkovosti + export do aplikace AfiFarm

1.

V hlavním menu zvolte Import → Agenda → Kontrola užitkovosti.

2.

Vyberte soubor s výsledky kontroly užitkovosti a klikněte na tlačítko Otevřít.
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3.

Vyberte vzorky, které chcete importovat a klikněte na tlačítko Import.

4.

Klikněte na tlačítko OK.

.

5

Pokud chcete výsledky kontroly užitkovosti rovnou exportovat do aplikace AfiFarm,
klikněte na tlačítko Ano. Pokud v této fázi zvolíte tlačítko Ne, můžete export kdykoliv
spustit volbou v hlavním menu Export → Agenda→ Kontrola užitkovosti.
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6.

7.
8.
9.

Vyberte vzorky kontroly užitkovosti, které chcete exportovat do aplikace AfiFarm a klikněte
na tlačítko Export.

Klikněte na tlačítko OK.

V aplikaci AfiFarm zvolte:
Soubor → Dovoz→ Data a klikněte na tlačítko Start.

Pro zobrazení přehledu kontroly užitkovosti v aplikaci FUE zvolte v hlavním menu:
Zvířata → Agenda→ Kontrola užitkovosti.
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