ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC

REJSTŘÍK ZVÍŘAT V CIRKUSU či ZVÍŘAT K VYSTOUPENÍ (podle nařízení Komise (ES) č. 1739/2005) (1)
REGISTER OF ANIMALS IN A CIRCUS or ANIMAL ACT (pursuant to Commission Regulation (EC) No 1739/2005) (1)

1.1 Název cirkusu či vystoupení se zvířaty
Circus or animal act name

1.5 Příslušný orgán (adresa)
Competent authority (address)

1.2 Majitel cirkusu či zvířat k vystoupení
Owner of circus or animal act

1.6 Počet stránek
Number of pages

1.3 Adresa majitele cirkusu či zvířat k vystoupení
Address of circus or animal act owner

1.7 Datum vydání
Date of issue

1.4 Registrační číslo
Registration number

1.8 Jméno a adresa provozovatele cirkusu či vystoupení se zvířaty
Name and address of circus or animal act operator

STRANA / PAGE

3.

1

PODPIS A RAZÍTKO ÚŘEDNÍHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE / STAMP AND SIGNATURE OF THE OFFICIAL VETERINARIAN

_____________
(1)

Rejstřík má podobu knihy a stránky jsou chráněny proti záměně. Za tímto účelem úřední veterinární lékař každou stránku před vydáním provozovateli cirkusu podepíše a opatří razítkem.
Rejstřík se musí uchovat alespoň po dobu 5 let.
The register must be in the form of a book, the pages are proof against substitution. To this end each page shall be signed and stamped by an official veterinarian prior to being issued to the circus operator.
It must be kept for a minimum of five years.

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
REJSTŘÍK ZVÍŘAT V CIRKUSU či VYSTOUPENÍ SE ZVÍŘATY (podle nařízení Komise (ES) č. 1739/2005) (1)
REGISTER OF ANIMALS IN A CIRCUS or ANIMAL ACT (pursuant to Commission Regulation (EC) No 1739/2005) (1)
1.1 Název cirkusu či vystoupení se zvířaty / Circus or animal act name

2.1.
POŘADOVÉ
ČÍSLO
SERIAL
NUMBER

1.4 Registrační číslo / Registration number

2.2.
MAJITEL ZVÍŘETE (1) (jméno a adresa)

2.3.
ČÍSLO PASU

2.4.
DRUH

ANIMAL OWNER (1) (name and address)

PASSPORT NUMBER

SPECIES

2.5.
INDIVIDUÁLNÍ
OZNAČENÍ (2)

2.6.
VSTUP DO CIRKUSU či DO
VYSTOUPENÍ DNE

INDIVIDUAL IDENTIFICATION (2)

ENTERED INTO THE CIRCUS
or ACT ON

2.7.
UKONČENÍ PŮSOBENÍ V
CIRKUSU či VE
VYSTOUPENÍ DNE
LEFT THE CIRCUS or
ACT ON

(1) Vyplní se, pokud cirkus zvířata nevlastní. Podrobné údaje o zvíř. se pro jednotl. majitele uvedou samostatně. / To be completed when the animals are not owned by the circus. Details of each animal must be entered separately for each separate owner.
(2) Je-li to možné, upřesněte typ (tetování, mikročip, ušní známka, grafický popis či fotografie atd.), počet a umístění. / Where practical, specify type (tattoo, microchip, ear tag, sketch card, or photograph, etc), number and location.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRANA / PAGE

3.

PODPIS A RAZÍTKO ÚŘEDNÍHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE / STAMP AND SIGNATURE OF THE OFFICIAL VETERINARIAN

_____________
(1)

Rejstřík má podobu knihy a stránky jsou chráněny proti záměně. Za tímto účelem úřední veterinární lékař každou stránku před vydáním provozovateli cirkusu podepíše a opatří razítkem. Rejstřík se musí uchovat alespoň po dobu 5 let.
The register must be in the form of a book, the pages are proof against substitution. To this end each page shall be signed and stamped by an official veterinarian prior to being issued to the circus operator.
It must be kept for a minimum of five years.

CZ

