Centrální evidence zvířat a
věcí ČR, registrační formulář

oddělení evidence
Ovčárecká 1452
280 02 Kolín V

PES, KOČKA, FRETKA
aktualizováno 12.11.2015

*00226*

vložené údaje naleznete na: www.identifikace.cz
Centrální evidence zvířat a věcí ČR (dále jen
CE) shromažďuje informace o zvířatech a
věcech a eviduje jejich majitele. Účelem CE
je umožnit vrácení nalezených zvířat nebo
věcí
jejich
původním
majitelům
a
poskytnout důkaz, že zvíře nebo věc
majiteli opravdu náleží. Informace z CE jsou
přístupné prostřednictvím internetového
serveru CE na adrese www.identifikace.cz

1. FORMULÁŘ JE URČEN PRO MIKROČIP, KTERÝ JE REGISTROVÁN
NA PRVNÍHO MAJITELE FIRMOU ANIMAL ID S.R.O.
2. OBSAHUJE-LI KÓD JINÉHO MIKROČIPU, JE NEPLATNÝ.
3.
4.

Vyplňte tento registrační formulář. Způsob vyplnění formuláře je podrobně
vysvětlen u každé vyplňované položky. Pokud je u položky uvedena hvězdička (*)
jedná se o povinnou položku – položku je nutno vyplnit.
Odešlete tento registrační formulář na naši adresu. Adresa je uvedena v záhlaví
tohoto formuláře.

* kód mikročipu

* heslo

Máte-li samolepku s čárovým kódem mikročipu, vylepte ji do
tohoto prostoru. Pokud samolepku nemáte, vyplňte kód mikročipu.
V kódu mikročipu se mohou vyskytovat pouze znaky:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Kód mikročipu vyplňujte z levé
strany, případné mezery, pomlčky a jiné znaky nepatřící do kódu
mikročipu vynechejte.

Heslo Vám umožní kdykoliv později změnit údaje v Centrální
evidenci ČR. Znalostí hesla prokážete, že jste to právě Vy, kdo
má právo údaj v evidenci změnit. Bez uvedení hesla nebude
možno údaje změnit.

Je-li majitelem soukromá osoba, vyplňte příjmení, jméno, případně titul. Vyplnění rodného čísla není povinné, záleží pouze na Vašem
rozhodnutí. Uvedete-li rodné číslo, bude Vaše identifikace jednoznačná. Rodná čísla nejsou do databáze na Internetu vůbec vkládána.
* příjmení

* jméno

rodné číslo

titul

země (vyplňte v případě že občan nebo firma mají sídlo mimo území ČR)

/
Je-li majitelem firma, vyplňte její název podle zápisu v obchodním rejstříku, vyplňte IČ (dříve používaná zkratka IČO)
* název firmy

* identifikační číslo (IČ)

Je-li je majitelem soukromá osoba vyplňte adresu, pokud je majitelem firma, vyplňte sídlo firmy
* ulice a číslo popisné (pokud obec nemá pojmenovány ulice, vyplňte číslo popisné)

* PSČ

* město, obec

telefonní čísla majitele (čísla z ČR vyplňujte bez předvolby 420), můžete uvést více čísel oddělených čárkami

e-mail majitele (na tento e-mil budou i odesílány zprávy o stavu zpracování záznamu)

Informace o zvířeti - vyplňte ty části formuláře, pro které máte konkrétní náplň
* označte křížkem, jaké zvíře evidujete

pes
tetování

kočka
známka

* označte pohlaví zvířete

fretka

samec

datum aplikace mikročipu

samice

.

evidenční číslo PET pasu zvířete

.
plemeno

.

datum narození zvířete

.

jméno zvířete

poznávací a charakteristické znaky

záznamy Centrální evidence
DO
ZA

distributor mikročipu

00226
Animal ID s.r.o.
Jeviněves 10
277 05 Jeviněves

* podpis majitele zvířete

Žádám o zařazení údajů z tohoto reg. listu
do CE, souhlasím s poskytnutím údajů pro
účely identifikace majitele mikročipem
označeného zvířete nebo věci.

ÚČ
PL

………………………………………………………….
datum, podpis majitele zvířete

