
Národní registr majitelů zvířat www.narodniregistr.cz

P.O.BOX 132, 120 00 Praha 2 tel. 602 611 053 info@narodniregistr.cz

1.Místo pro vylepení/vypsání RID kódu

2. Číslo pasu (Pet Passport)

3. Jiná identifikace (tetování,...) 4. Vakcinace proti vzteklině platí
do:

PŘIHLÁŠKA ZVÍŘETE
do databáze Národního regsitru majitelů zvířat

OZNAČENÉ ZVÍŘE

Druh:

Plemeno:

Jméno:

Samec Samice 

Datum narození:

Zbarvení:

Zvl. znamení:

CHOVATEL / Náhradní kontakt:*

Chov. stanice:

Jméno:

Příjmení:

Ulice:

PSČ, Místo

Telefon:

Telefon 2:

E-mail:

*nevyhovující přeškrtněte

MAJITEL 

Jméno:

Příjmení:

RČ (nepovinné):

Ulice:

PSČ, Místo

Telefon:

Telefon 2:

E-mail:

Datum/Podpis**

Poučení: Podpisem této registrační karty dává cho-
vatel/majitel označeného zvířete souhlas k zařazení
uvedených údajů do databáze Národního registru
majitelů zvířat (provozovatel Altercan, s. r. o., IČO
26743825) a k jejich využití v zájmu označeného
zvířete a jeho chovatele/majitele. Tyto údaje podléha-
jí zákonné ochraně. Jejich jiné využití je nepřípustné.

Přihlášku odešlete na adresu:

** musí být vyplněno (čtěte poučení)

(vyplní NR)Osvědčení veterinárního lékaře*

Razítko Datum, a podpis

Návod pro zápis mikročipu 
do Národního registru majitelů zvířat

1. Přihláška, registrační karta nebo on-line registrace

a) Přihlášku zvířete nebo jiný obdobný formulář s
údaji o mikročipu, zvířeti a majiteli zašlete poštou na adresu:
Národní registr majitelů zvířat, P.O.BOX 132, 120 00 Praha 2

b) Registrujte on-line na www.narodniregistr.cz

2. Úhrada jednorázového poplatku

Jednorázový poplatek za zaevidování je 
198,- Kč (vč. DPH 21 %).
Č. účtu: 2700175396/2010
Variabilní symbol = koncové sedmičíslí mikročipu

Platba je možná převodem na účet nebo on-line 
z www.narodniregistr.cz

Mikročipy Datamars s českým národním kódem zapisujeme
ZDARMA. (nárok na zápis zdarma si můžete ověřit na
www.narodniregistr.cz - on-line registrace)

3. Zápis do databáze
Po přiřazení platby k přihlášce zapíšeme mikročip do databáze 
a vystavíme identifikační průkaz zvířete. Zásilku zasíláme poštou
na adresu majitele uvedenou v přihlášce. Proto, prosím, zkontro-
lujte správnost údajů před odesláním přihlášky. Identifikační prů-
kaz obdržíte do 5 týdnů od chvíle, kdy obdržíme platbu i přihlášku.
Mikročip je následně zařazen do on-line vyhledávání na
www.narodniregistr.cz a do celosvětové sítě Petmaxx.

4. Nadstandardní služby
Informace o nadstandardních službách obdržíte poštou
spolu s identifikačním průkazem nebo je najdete na
www.narodniregistr.cz v zabezpečené části pro klienty
NR. Jako prvotní vstupní údaje slouží číslo mikročipu Vašeho
psa zaevidované v databázi NRMZ a e-mailová adresa uvedená
při registraci. 

S dotazy se můžete obracet na naše operátory telefonicky
na lince 602 611 053 nebo e-mailem na info@narodniegistr.cz.

Změny údajů hlaste co
nejdříve na 
info@narodniregistr.cz


