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Seznam použitých zkratek a pojmů 
 
AA - Autentizační autorita ČMSCH, a.s. 

ČMSCH, a.s. - Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

Klíč diagnóz - strukturovaný seznam/číselník „diagnóz“, tj. nemocí/příznaků/úkonů a jejich skupin 

lék - léčivo - veterinární (nebo humánní) léčivý přípravek  

LL - léčivá látka (ve VLP; v humánních přípravcích „účinná látka“)  

LP - léčivý přípravek (případně i humánní) 

P - přípravek související se zdravím prasat 

ÚE - Ústřední evidence;  

ÚSKVBL - Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv  

VLP - veterinární léčivý přípravek (obecněji léčivo/lék) 

WA - webová aplikace/aplikace  
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Úvod 
 
Software (webová aplikace) Deník léčení prasat je vyvinut za účelem vybudování tuzemského systému / on-
line aplikace pro evidenci spotřeby léčiv – především veterinárních léčiv (tj. veterinárních léčivých přípravků; 
VLP) registrovaných Ústavem pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) - a přípravků souvisejících se 
zdravím prasat (P) a pro vedení veterinárního deníku, neboli deníku „léčení“ konkrétních prasat s generováním 
Záznamů o použití léčivých přípravků. 
 
Systémové prostředí 
Webová aplikace Deník léčení prasat byla vyvinuta pomocí originálních algoritmů a postupů na míru poža-
davků zadavatele v čistém programovacím a skriptovacím jazyce PHP s využitím databáze MySQL, aniž by 
byl jako základ použit existující systém či softwarové nástroje třetích stran. Aplikace je umístěna na platformě 
Apache (Linux) v rámci dedikovaného serveru společnosti ČMSCH, a.s. Originální algoritmy pro zpracování a 
výstup dat jsou vyvíjeny na platformě aktuální verze programovacího a skriptovacího jazyka PHP, která zajiš-
ťuje bezpečnost celé aplikace v podobě pravidelných bezpečnostních aktualizací. 

Při tvorbě aplikace byly dále použity: 
 

 skriptovací jazyk PHP 
 značkovací jazyk HTML5 
 kaskádové styly CSS3 
 databáze MySQL 
 skriptovací jazyk JavaScript 

 

Systémové požadavky 
Pro využívání aplikace Deník léčení prasat je nutné být registrovaným uživatelem autentizačního serveru 
Datového centra chovatelů společnosti ČMSCH, a.s. a dále je třeba splnit následující podmínky: 
 

 přístup k síti Internet 
 aktuální verze internetového prohlížeče (Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge apod.) 

 

Přístup do aplikace 
Přístup do aplikace je umožněn pouze registrovaným uživatelům po zadání uživatelského jména a hesla na 
adrese aplikace https://zdravdatapig.cmsch.cz/. Po prvním přihlášení je uživatel vyzván k potvrzení, že 
souhlasí provozními podmínkami aplikace. 
 
 

https://zdravdatapig.cmsch.cz/
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Základní popis modulů aplikace – REGISTR UŽIVATELŮ  
Tento modul se skládá ze dvou částí: 

I. Aktualizace údajů z Ústřední evidence (ÚE) 
Nástroj pro aktualizaci údajů o subjektech kategorie Chovatel a Hospodářství (modul Subjekty v 
administrační části) z Ústřední evidence (ÚE). Data subjektů jsou v pravidelných intervalech aktualizována: 
 
1. Chovatel 
 

 Číslo 

 Název 

 Typ (právnická osoba / fyzická osoba) 
 IČ 

 Ulice 

 Číslo popisné 
 Číslo orientační 
 Obec 
 PSČ 
 Okres 
 Datum registrace 
 Datum zrušení registrace 

 
2. Hospodářství 
 

 Číslo 
 Název 
 Kód 
 Chovatel 
 Ulice 

 Číslo popisné 
 Číslo orientační 
 Obec 
 PSČ 
 Okres 
 Datum registrace 
 Datum zrušení registrace 

 

II. Napojení na Autentizační autoritu ČMSCH, a.s. (AA) 
Aplikace Deník léčení prasat využívá napojení na Autentizační autoritu ČMSCH, a.s. (AA), která umožňuje 
ověřeným uživatelům přistupovat do aplikací provozovaných ČMSCH, a.s. pomocí jednotných přihlašovacích 
údajů. Registrace uživatelských účtů se řídí závaznými pravidly, v rámci kterých musí uživatel mj. ověřit svou 
identitu. 
 
Po technické stránce je napojení na AA z aplikace Deník léčení prasat řešeno tak, že při každém pokusu 
uživatele o přihlášení do aplikace je jeho oprávnění ověřováno u AA. 
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Základní popis modulů aplikace – UŽIVATELSKÁ ČÁST 
Odkazy na jednotlivé moduly jsou umístěny v menu aplikace: 

I. Evidence léků 
Tento první hlavní modul (záložka) umožňuje periodickou i průběžnou evidenci výdeje léčiv (a přípravků 
souvisejících se zdravím prasat), dále jen léčiv, obsažených v databázi této aplikace (viz V. modul Číselníky / 
2. Léky). Z výdejů aplikace generuje přehledy, a protože výdeje jsou automaticky považovány za spotřebu, 
může si z nich uživatel generovat hlášení o spotřebě. 
 
Obsahuje 3 podúrovně (dílčí moduly, tj. podzáložky): 
 
1. Výdej léků 
Prostřednictvím tohoto dílčího modulu (podzáložky) může obsluha zadat výdej léčiva na hospodářství (s 
možnostmi dalších specifikací) v daný den. Výdej je evidován formou výdeje balení léčiva (charakterizovaného 
jeho velikostí a kódem s udáním počtu vydaných jeho vnitřních obalů s lékem). Výdeje v daný den mohou být 
zadány, resp. uloženy jednotlivě (jednotlivý výdej uložen samostatně) nebo skupinově, při výdejích zadaných 
v daný den jako jedna, nebo více různých skupin záznamů. Výdeje mohou být filtrovány a editovány. Výdej 
zaevidovaný k danému dni může představovat i hromadné zadání, tj. sumu výdejů daného léku za více dní 
(za určité období, zaevidováno např. k poslednímu dni tohoto období/měsíce/čtvrtletí apod.).    
 

 
 
 
2. Přehled vydaných léků + Tvorba hlášení o spotřebě 
Přehled vydaných, tj. „spotřebovaných“ léků (resp. hlavně vydaného počtu jejich balení), ze kterého lze 
(případně s pomocí filtrů) vygenerovat hlášení o spotřebě léků z výdejů zaevidovaných v určitém libovolně 
volitelném období. 
 



 

6 
 

 
 
 
3. Přehled hlášení o spotřebě léků 
Přehled vygenerovaných hlášení o spotřebě léčiv z výdejů, která lze jednotlivě mj. exportovat do PDF či CSV 
souboru. Zobrazit lze hlášení ze zvoleného období a hospodářství. 
 

 
 

II. Veterinární deník 
Druhý hlavní modul slouží pro zaznamenávání zdravotních událostí, jejichž seznam tvoří součást této aplikace 
(viz V. modul Číselníky/1. Klíč diagnóz), a na ně většinou navazující léčby, resp. použití léčivých přípravků u 
konkrétních prasat. Toto zadávání je základem pro navazující generování Záznamů o použití léčivých 
přípravků. 
 
Obsahuje 4 podúrovně: 
 
1. Zdravotní události + Nová léčba 
Tento dílčí modul/podzáložka umožňuje vlastní zadávání zdravotních událostí celých turnusů, nebo jejich 
podskupin a také individuálně označených zvířat. Zdravotní události jsou rozděleny na onemocnění, příznaky 
a úkony.  
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Ke každé zdravotní události lze zadat „léčbu“ – resp. údaje o použití léčiv nebo kontrolu (viz následující snímek 
s Detaily léčby / kontroly). Tak jak vyžaduje Vyhláška č. 344/2008, § 7, (1) pro „Záznamy vedené o použití 
léčivých přípravků u chovatele“ se dle písmene f) zadává dávka, popřípadě množství použitého léčivého 
přípravku (LP). Dávku použitého LP lze v aplikaci zadat jednou ze tří možností:  
 

 LL (léčivá látka) na 1 kg (aplikace VLP/P pomocí dávky léčivé látky na 1 kg živé hmotnosti) 
 Lék na x kg (aplikace VLP/P pomocí počtu jednotek VLP/P na x kg živé hmotnosti) 
 Lék na 1 zvíře (aplikace VLP/P pomocí počtu jednotek VLP/P na 1 zvíře). 

Množství LP - většinou použité dohromady současně na více zvířat - lze vyjádřit násl. možností: 
 Lék s množstvím (aplikace VLP/P pomocí množství VLP/P), tj. pomocí počtu jednotek VLP/P v daný 

den aplikovaných většinou konkrétní skupině zvířat (se specifikací druhu, kategorie, počtu a identifikace 
zvířat). 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://bohac.tisym.com/12266
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2. Přehled průběžné léčby + Tvorba hlášení o spotřebě 
V tomto dílčím modulu (druhé podzáložce Veterinárního deníku) aplikace generuje Přehled průběžné léčby a 
kontrol, který si uživatel může filtracemi různě přenastavit. Následně umožňuje „Vytvořit hlášení o spotřebě 
léků“ z těch (případně dále vyfiltrovaných) záznamů o použití VLP/P, u kterých bylo zatrženo, že mají být 
zahrnuty do spotřeby léků.  
 

 
 
 
 
3. Přehled spotřeb balení + Tvorba hlášení o spotřebě 
V tomto dílčím modulu (třetí podzáložce Veterinárního deníku) aplikace generuje Přehled za den 
spotřebovaných balení při průběžné léčbě a analogicky předchozí podzáložce umožňuje i „Vytvořit hlášení o 
spotřebě léků“ (z těch záznamů o použití VLP/P, u kterých bylo zatrženo, že mají být zahrnuty do spotřeby 
léků). Tato podzáložka navíc umožňuje nejprve balení seskupit a zpřehlednit tak, jak velká jejich spotřeba bude 
vstupovat do tohoto hlášení. 
 

 
 
  



 

9 
 

4. Přehled hlášení o spotřebě léků  
V tomto dílčím modulu (čtvrté podzáložce Veterinárního deníku) se zobrazuje výčet vygenerovaných hlášení 
o spotřebě léčiv z Veterinárního deníku a tato lze jednotlivě mj. exportovat do PDF či CSV souboru. 
 

 
 

III. Turnusy 
Třetí hlavní modul (záložka se dvěma podzáložkami: 1. Turnusy a tvorba podskupin, 2. Podskupiny 
turnusů) slouží k evidenci turnusů, resp. podskupin turnusů zvířat včetně zaznamenávání různých přesunů 
jejich zvířat a zadávání/úpravu informací o počtu v nich přítomných zvířat a jejich průměrné hmotnosti. 
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IV. Zvířata 
Čtvrtý hlavní modul (záložka se dvěma podzáložkami: 1. Zvířata s číslem, 2. Počty zvířat v kategoriích) 
slouží zaprvé k evidenci individuálně označených zvířat a současně zadruhé také k evidenci počtu zvířat v 
rámci hospodářství jak v hlavních kategoriích prasat, tak v podkategoriích. 
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V. Číselníky 
Pátý hlavní modul (záložka se třemi podzáložkami/číselníky: 1. Klíč diagnóz, 2. Léky, 3. Stavební jednotky) je 
modul s nabídkou číselníků, které jsou v aplikaci využívány (prvé dva poskytuje aplikace – uživatel jejich 
položky nemůže upravovat, zatímco třetí si tvoří uživatel):  
 
1. Dílčí modul/podzáložka Klíč diagnóz (strukturovaný seznam „diagnóz“, tj. nemocí/příznaků/úkonů a jejich 
skupin) dává náhled na jednotlivé diagnózy včetně jejich charakteristik. Uživatel zde má možnost si jím 
vybrané diagnózy nastavit mezi tzv. uživatelské diagnózy, které se pak při zadávání nové zdravotní události 
(ve Veterinárním deníku) nabízejí přednostně v tzv. Uživatelském výběru.  
 

 
 
2. Dílčí modul/podzáložka Léky ukazuje číselník léků (a jejich charakteristiky vč. důležitých samostatných 
úseků o ochranné lhůtě a baleních v detailu léku), tj. především veterinárních léčivých přípravků 
registrovaných ÚSKVBL pro prasata a jiných přípravků používaných pro léčbu nebo prevenci chovateli prasat. 
Tato databáze léků slouží uživateli pouze pro čtení a vyhledávání. U VLP registrovaných pro prasata aplikace 
jejich charakteristiky denně automaticky aktualizuje podle databáze ÚSKVBL. 
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3. Dílčí modul/podzáložka číselníků Stavební jednotky představuje uživatelský nástroj pro správu stavebních 
jednotek v rámci hospodářství chovatele. 
 

 
 
4. Dílčí modul/podzáložka číselníků Lék podal umožňuje správu osob, které se podílejí na aplikaci léků v 
rámci léčby. 
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VI. Články 
Hlavní funkcí tohoto modulu je možnost seznamovat uživatele aplikace s novinkami týkajícími se aplikace, ale 
také s novými odbornými informacemi a články.  
Uživatel aplikace má navíc možnost nastavit si odesílání těchto informací elektronickou poštou. Současně 
může odesílání kdykoliv zrušit pomocí odkazu, který bude součástí zápatí každého mailu z tohoto modulu. 
Modul je plně spravován administrátorem aplikace prostřednictvím stejnojmenného modulu v administrační 
části aplikace. 
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VII. Kontakt (kontaktní formulář) 
Kontaktní formulář slouží pro připomínky, náměty a požadavky. 
 

 

VII. Nastavení 
Modul Nastavení obsahuje nástroje určené pro správu aplikace hlavním zástupcem chovatele – především 
nastavení přístupů k datům chovatele: 
 
1. Uživatelé (správa uživatelů; pouze pro roli Manažer) 
 

 
2. Poradci (správa poradců – pomocných administrátorů; možnost udělení přístupu do aplikace) 
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Základní popis modulů aplikace – ADMINISTRAČNÍ ČÁST 
Následující moduly jsou dostupné pouze uživatelům s oprávněním administrátora a slouží ke správě webové 
aplikace (nástroje pro správu WA) s účinkem promítajícím se do užívání aplikace všemi osobami 
(„běžnými“ uživateli) zastupujícími chovatele. 

I. Subjekty 
Modul určený ke správě subjektů – kategorií Chovatel (údaje o chovatelích jsou importovány z Ústřední 
evidence; ÚE) a Hospodářství (údaje o hospodářstvích včetně přiřazení k chovateli jsou importovány z ÚE). 
 

 

 
II. Osoby 
Správa osob, které mají přístup do aplikace. V rámci uživatelské části aplikace se jedná o osoby s rolemi: 
 

 Manažer (zástupce chovatele, který může mít přidělen přístup k 1 a více hospodářstvím chovatele; 
správa uživatelů chovatele) 

 Uživatel (zástupce chovatele, který může mít přístup k 1 hospodářství chovatele) 
 Administrátor (osoba s oprávněním kompletní správy aplikace) 
 Pomocný administrátor (poradce, který může být chovatel pověřen přístupem ke svým datům) 
 Helpdesk (přístup pro pověřené zástupce provozovatele aplikace, který slouží pro přidělování přístupů 

do aplikace prostřednictvím autorizační autority) 
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III. Články 
Modul umožňuje vkládání článků (v různě významných kategoriích), aktualit a upozornění určených osobám 
uživatelské části aplikace. 
 

 

 
IV. Číselníky 
Modul s nástroji pro správu číselníků: 
 

 Klíč diagnóz 

 
 Skupiny diagnóz  
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 Léky 

 
 

 Okresy 
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V. Nastavení 
Modul s nástroji pro technickou správu aplikace: 
 

 Logy (přehled přihlášení) 

 
 

 Nápověda pro formuláře 
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Software vytvořený v rámci řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (v rámci 
podprogramu 2 - výzkum ve státním zájmu) QK1920413: Systém sběru a evidence dat o spotřebě 
antimikrobik, nemocnosti a léčbě v chovech prasat, jeho využití v řízení zdraví stáda a jako nástroj pro 
snižování spotřeby léčiv a zvyšování konkurenceschopnosti 
 
Název: Deník léčení prasat  
 
Stručný popis: Software pro on-line evidenci zdravotních událostí, léčení a preventivních použití léčiv 
v chovech prasat 
 
Souhrn: Software pro webovou aplikaci (WA) „Deník léčení prasat“ byl vyvinut za účelem vybudování národně 
využitelného systému on-line evidence léčení, zejména užívání antimikrobních látek, výskytu nemocí, 
preventivních i léčebných úkonů v chovech prasat. Systém je budován jako dobrovolný, kde se předpokládá 
zapojení chovatelů na dobrovolné bázi s cílem existence jednotné databáze obsahující aktuální data o výskytu 
nemocí v chovech prasat v ČR a jejich terapeutickém řešení s výhledem možnosti porovnávání se 
hospodářství a chovů prasat mezi sebou, zejména s cílem vybudování nástroje ke garanci produkce suroviny 
s vyšší hodnotou (podle spotřeby antimikrobik). Systém bude přístupný všem chovatelům zdarma v sekci 
Přístup k datům – Internet pro chovatele ČMSCH, a.s.  
Technické parametry: Při vývoji webové aplikace Deník léčení prasat byl použit čistý programovací a 
skriptovací jazyk PHP, databáze MySQL, značkovací jazyk HTML5, kaskádové styly CSS3 a skriptovací jazyk 
JavaScript. Aplikace je umístěna na platformě Apache (Linux) v rámci dedikovaného serveru ČMSCH, a.s. 
WA sestává ze tří částí, registru uživatelů, části uživatelské a administrační. Pro chovatele/uživatele byly 
v uživatelské části WA vytvořeny moduly Úvod, Evidence léků, Veterinární deník, Turnusy, Zvířata, Číselníky, 
Články, Kontakt a Nastavení.    
V administrační části byly vytvořeny moduly pro správu WA Deník léčení prasat: Subjekty, Osoby, Články, 
Číselníky a Nastavení.  
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Summary: The software for the web application (WA) "Pig Treatment Diary" was developed in order to build 
a nationally usable system of online treatment records, especially the use of antimicrobials, the incidence of 
diseases, preventive and curative measures on pig farms. The system is built as a voluntary, where the 
involvement of farmers on a voluntary basis is assumed in order to have a unified database containing current 
data on the incidence of diseases on pig farms in the Czech Republic and their therapeutic solutions with a 
view to comparing farms and pig operations with each other. The goal is a tool to guarantee the production of 
higher value raw materials (according to antimicrobial consumption). The system will be accessible to all 
farmers free of charge in the section Access to data - Internet for farmers ČMSCH, a.s. 
Technical parameters: A pure PHP programming and scripting language, a MySQL database, an HTML5 
markup language, CSS3 cascading styles and a JavaScript scripting language were used in the development 
of the Pig Treatment Diary web application. The application is located on the Apache platform (Linux) within 
the dedicated server ČMSCH, a.s. 
The WA consists of three parts, a user registry, a user part and an administration part. The modules 
Introduction, Drug Records, Veterinary Diary, Turns, Animals, Code lists, Articles, Contact and Settings were 
created for farmers/users in the WA user part. 
In the administration part, modules for the administration of the WA Pig Treatment Diary were created: 
Subjects, Persons, Articles, Code lists and Settings. 
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Ekonomické dopady: V souladu se smlouvou uzavřenou mezi MZe ČR a VÚVeL o poskytnutí podpory na 
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řešení projektu č. QK1920413 bude software po skončení řešení projektu bezplatně předán k užívání 
chovatelům prasat ČR, pro které ho bude spravovat ČMSCH a.s., organizace MZe pověřená plněním úkolů 
vyplývajících z ustanovení § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Podle zákona č. 110/1997 Sb. O 
potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění 
pozdějších předpisů je ČMSCH a.s. právnická osoba pověřená ministerstvem k výkonu činností podle 
jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným 
osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky. V souladu s doporučením Rady vlády pro 
výzkum uvádíme, že ČMSCH a.s. nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co 
nejobjektivnější údaje a vyhodnocením celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality především 
plemenářské práce chovatelů. 
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