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Informace pro vyplňování formuláře
Všechny údaje označené * jsou povinné, formulář vypisujte čitelně nejlépe tiskacími
písmeny, údaje, které nejdou přečíst, nemůžeme do evidence vložit.
Kód mikročipu - pokud je k dispozici samolepka s čárovým kódem mikročipu tak ji nalepte do místa ohraničeného
čárkovaně, samolepkou můžete přelepit místo pro vypsání kódu mikročipu. Pokud samolepka není k dispozici, vyplňte
kód mikročipu ručně.
Heslo - pokud bude třeba v budoucnu měnit údaje v evidenci (jiná adresa, změna telefonu) tak stačí zaslat změnu
elektronickou poštou, heslo prokáže, že osoba, která poštu odesílá je oprávněna záznam změnit. Heslo mohou tvořit
libovolné číslice a písmena.
Pokud je majitelem zvířete osoba vyplňte
Příjmení - příjmení osoby, která bude uvedena v Centrální evidenci jako majitel zvířete.
Jméno - křestní jméno osoby, která bude uvedena v Centrální evidenci jako majitel zvířete.
Titul - titul osoby, která bude uvedena v Centrální evidenci jako majitel zvířete, vyplnění údaje není povinné.
Rodné číslo - rodné číslo osoby, která bude uvedena v Centrální evidenci jako majitel zvířete, vyplnění tohoto údaje
není povinné, pokud je údaj vyplněn, slouží pouze pro jednoznačnou identifikaci majitele pro naši interní potřebu, do
databáze na Internetu tento údaj není vůbec přenášen.
Země - pokud majitel zvířete bydlí mimo ČR, vyplňte zemi, kde majitel bydlí.
Pokud je majitelem zvířete firma (například služební psi pro hlídání objektů apod.) vyplňte
Název firmy - přesný název firmy, která vlastní zvíře, název vyplňte stejně, jako je uveden v obchodním rejstříku.
Identifikační číslo - dřívější zkratka IČO, dnes IČ, vyplňte opět v souladu s obchodním rejstříkem.
Země - pokud má firma sídlo v zahraničí, vyplňte zemi, kde firma sídlí.
Údaje společné pro osoby i firmy
Ulice a číslo popisné - název ulice a číslo popisné, pokud v obci ulice nejsou pojmenovány, stačí uvést číslo popisné.
Psč - poštovní směrovací číslo, u zahraničních adres uveďte ve tvaru obvyklém pro příslušnou zemi.
Město, obec - uveďte název města nebo obce.
Telefonní čísla majitele - telefonní číslo, na které se může ozvat případný nálezce zvířete. Pokud se jedná o
telefonní číslo majitele v ČR tak číslo uvádějte bez mezinárodní předvolby (příklad 321722378), u zahraničních čísel
uvádějte i mezinárodní předvolbu. Je možno uvést více telefonních čísel oddělených čárkami.
E-mail majitele - e-mail na který se může ozvat případný nálezce zvířete. Tento e-mail slouží i pro komunikaci
Centrální evidence zvířat s majitelem zvířete. Doporučujeme vždy vyplnit.
Údaje o zvířeti
Křížkem ve čtverečku před slovem pes, kočka, fretka označte, které zvíře evidujete.
Křížkem ve čtverečku před slovem samec, samice označte pohlaví zvířete, které zvíře evidujete.
Datum aplikace mikročipu - vyplňte datum kdy byl mikročip zvířeti aplikován, pokud údaj neznáte tak nevyplňujte.
Tetování - vyplňte tetování zvířete, pokud zvíře tetováno není tak nevyplňujte.
Známka - vyplňte číslo známky zvířete, pokud zvíře známku nemá tak nevyplňujte.
Evidenční číslo PET pasu zvířete - vyplňte číslo PET pasu zvířete, pokud zvíře pas nemá tak nevyplňujte.
Datum narození zvířete - vyplňte datum narození, pokud údaj neznáte tak nevyplňujte.
Plemeno - pokud lze tak vyplňte plemeno zvířete.
Jméno zvířete - pokud lze tak vyplňte jméno zvířete.
Poznávací a charakteristické znaky - volný text pro uvedení znaků, které mohou vést k identifikaci zvířete
(například - kulhá na zadní nohu, bílá skvrna pod levým okem).
Záznamy Centrální evidence - NEVYPŇUJTE, SLOUŽÍ PRO NAŠI POTŘEBU

Potvrzení Sběrného pracoviště - nepovinný údaj

!

Podpis majitele - na formuláři musí být podpis majitele předmětu (v případě firmy jejího
statutárního zástupce), vyžaduje to zákon na ochranu osobních údajů a je tím vyjádřen souhlas
majitele se zařazením údajů do Centrální evidence.
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