Žádost o ověřený přístup do aplikací ve správě
ČMSCH, a.s.

Přijal:
Dne:

Údaje o žadateli o účet
Jméno
Příjmení
Účet pro uživatele
Jméno 1)
Příjmení 1)
E-mail
Již používá účet s uživatelským jménem 2)
Údaje o subjektu
Jsem totožný se subjektem
Vztah žadatele k subjektu

3)

Jsem statutárním orgánem subjektu
Jsem pověřen subjektem

Typ subjektu 3)

Fyzická osoba

Právnická osoba

Obchodní jméno

Kontaktní tel.

IČ / Dat. narození 4) 6)

Registrační číslo hospodářství5) 6)

Přílohy
Výpis z obchodního rejstříku 3)
Příloha č. 1.3)

ano

ne

ano

Plná moc 3)

ne

Příloha č. 2.3)

ano

ne

Příloha č. 3.3)

ano
ano

ne
ne

Jiné přílohy
Žádost o přístup k (označte křížkem):
Přístup k datům 7)

eSkot a Prohlížeč Plemenic 8)

Inspektor 9)

Uživatel svým podpisem bere na vědomí skutečnost, že poskytnuté osobní údaje předává pro potřeby registrace
a administrace uživatelského účtu pro přístup do systémů ČMSCH, a.s.. a budou zpracovány v listinné
i elektronické formě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.cmsch.cz
Po založení účtu Vám bude z e-mailové adresy info@eskot.cz odeslán informativní e-mail s přihlašovacími údaji
a s pokyny ke změně hesla na e-mailovou adresu registrovanou k založenému uživatelskému účtu.

V

Dne

Podpis

1) nevyplňuje se, pokud je žadatel současně i uživatel
2) uživatelské jméno, které uživatel používá pro přihlášení přes Autentizační autoritu/eSkot
3) křížkem označte jednu z možností
4) IČ u právnických osob a živnostníků, RČ u fyzických osob
5) pro dohledání vazby mezi uživatelem a registrovaným chovatelem, pokud chovatel není právnická osoba
6.) je nutno vyplnit alespoň jeden z údajů
7) je nutno vyplnit přílohu č.1
8) je nutno vyplnit přílohu č.2
9) je nutno vyplnit přílohu č.3

Příloha č. 1 k Žádosti o ověřený přístup do aplikací ve správě ČMSCH, a.s.
Pro aplikaci Přístup k datům
V případě, že chcete vytvořit přístup k datům z kontroly mléčné užitkovosti krav (LRM – rozbory KU,
popř. LRM – rychlé výsledky KU), uveďte čísla všech stájí, v nichž jsou ustájeny dojené krávy zapojené v KU.
Pokud chcete zpřístupnit výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování), vyplňte ještě čísla
všech mléčnic schválených SVS. Přístup k datům LRM – zpeněžování lze zprostředkovat pouze chovatelům,
kteří dodávají mléko do mlékáren, realizujícím rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích Českomoravské
společnosti chovatelů, a.s. – viz seznam mlékáren. V případě, že vyplňujete více čísel stájí nebo mléčnic,
oddělujte je čárkami.
Zároveň s výše uvedenými službami lze objednat službu SMS – avíza, která Vás bude informovat
prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, že data z KU nebo zpeněžování jsou Vám k dispozici na serveru.
Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Milk Profit Data (MPD) – nástroj pro management výživy
a reprodukce Vašich dojnic. Kapitoly (Produkce, Zdravotní stav mléčné žlázy a Reprodukce) jsou k dispozici
všem uživatelům Přístupu k datům, jejichž krávy jsou zapojené v KU. Objednávku lze učinit zaškrtnutím
příslušného políčka v registračním formuláři níže.

Žádám o přístup k datovým sekcím (označte křížkem):
LRM - rozbory KU
(včetně LRM - rychlé výsledky KU)

Výsledky Inseminace

LRM - zpeněžování

SMS avíza KU (placená služba) 1)

MPD - Milk Profit Data

SMS avíza zpeněžování (placená služba) 1)

UPOZORNĚNÍ:

Přístup do sekce LRM - zpeněžování může být zřízen pouze pokud vaše odběratelská mlékárna
realizuje rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích ČMSCH, a.s. (viz níže).
V roli:

Chovatel

Alias chovatele5)

Mlékárna

Mlékařské družstvo

Číslo stáje / stájí 2)

Odběratelská mlékárna 3)
Číslo mléčnice/mléčnic 3)
Zadejte ve tvaru: CZ12345678 4)

Mobil1)
1) telefonní číslo je u této služby povinné, ceník je k dispozici na webových stránkách https://data.cmsch.cz/?page=smsaviza
2) povinný údaj
3) údaj je povinný pro zaregistrování přístupu k výsledkům bazénových vzorků mléka odebíraných mlékárnou, tj. do sekce
LRM – zpeněžování
4) "Číslo mléčnice" schválené SVS naleznete na listině vydané příslušnou krajskou veterinární správou, která se jmenuje
"DOKLAD O SCHVÁLENÍ A REGISTRACI vydaný podle ustanovení § 22 odst. 1, písm. a) zákona číslo 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Činností, pro kterou
je schválení vydáno je "produkce syrového kravského mléka a jeho prodej k mlékárenskému zpracování". Číslem
schválené mléčnice, které po Vás žádáme, je na tomto dokladu "Veterinární schvalovací číslo" uvedené ve tvaru
CZ12345678.
5) Žádá-li chovatel o oprávněný přístup pro jiného uživatele.

Příloha č. 2 k Žádosti o ověřený přístup do aplikací ve správě ČMSCH, a.s.
Pro systém eSkot a Prohlížeč Plemenic
Žádám o přístup v roli (označte křížkem):
Mating – připařovací plán holštýnského plemene

(nutno mít platnou smlouvu s SCHHS1))

Chovatel (součástí role Chovatel je také role „Uživatel SUPD“, tj. Souborové úložiště dat)
Oprávněná organizace
Reprodukce:

1) Svaz chovatelů holštýnského skotu, z.s.

Technik ET

Inseminační technik

Příloha č. 3 k Žádosti o ověřený přístup do aplikací spravovaných
ČMSCH, a.s.
Pro systém Inspektor
Pro systém Inspektor mohou žádat pouze osoby oprávněné k provádění kontroly užitkovosti nebo
osoby spadající pod Českou plemenářskou inspekci.

Žádám o přístup v roli (označte křížkem):
Superinspektor

Inspektor
Vedoucí technik
Technik - plánovač
Technik

Příloha č. 4 k Žádosti o ověřený přístup do aplikací spravovaných
ČMSCH, a.s.
Seznam uživatelů
Jméno a příjmení

E-mail

Již používá účet s
uživatelským jménem

