EVROPSKÁ DATABANKA ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT A MAJITELŮ

Několik databank v různých
Evropských zemích se rozhodlo spojit síly
co se týče elektronické identifikace
zájmových zvířat: European Pet
Network
(nebo
rovněž
zkráceně
EUROPETNET, EPN) byla založena
v roce 1998.
Jejím
hlavním
cílem
je
organizovat identifikaci domácích zvířat
v Evropě ku prospěchu zvířat, tj.
schopnost vystopovat majitele ztraceného
zvířete kdekoliv v Evropě.
Tato asociace v současnosti
zahrnuje: Rakousko, Belgii, Kypr,
Dánsko, Estonsko, Německo, Litvu,
Lucembursko, Norsko, Polsko, Českou
republiku,
Slovensko,
Španělsko,
Švýcarsko, Nizozemí, Spojené Království.
Ostatní země, jako je Francie a Švédsko
jsou připraveny se k nám připojit.
EPN je nezisková organizace.
Členové
asociace
založili
chartu
specifikující práci, která by měla ideálně
vytvářet databanku. Faktem je, že
identifikace může být zbytečná, pokud
zaznamenání a zpracování dat není
dostatečné a efektivní.
Z důvodu vysoké efektivity musí být
databanka schopna:

zajistit, že data v počítači jsou plně
chráněna a v bezpečí

uchovávat a prezentovat různé
informace (současné i staré) o
majiteli a jeho identifikovaném
zvířeti

zajistit
dostupnost
detailů
identifikátora
(tj.
schopnost
vystopovat, kdo identifikoval zvíře)

monitorovat
komerční
cestu
transponderů (čipů)

být dosažitelná po celých 24 hodin
denně

být uznávaná místními úřady

Aby se splnila tato kritéria, je nezbytná
úzká spolupráce mezi databankou,
výrobcem čipů a distributory.
Z důvodu
konzistence
a
standardizace elektronické identifikace
zvířat,
EPN
oficiálně
podporuje
rozhodnutí provedená ISO komisí týkající
se standardů transpondera (Dodatek A
ISO standardy 11784 a 11785).
V rámci
EPN
databanky
centralizujeme všechna identifikační čísla
implantovaných
čipů
obsažených
v databance členů.
Toto však zahrnuje rozšiřování
národního nebo regionálního servisu
zajištěného jednotlivými databankami,
které jsou členy EPN na evropské (nebo
mezinárodní) úrovni.
Princip naší asociace funguje
hlavně díky spolupráci výrobců, resp.
distributorů transponderů na jedné straně
a na straně druhé díky komunikaci mezi
členy databank. Tento projekt je v ranné
fázi rozvoje, ale jeho efektivita se již
prokázala a je silnou motivací pro
pokračování touto cestou.
Naši asociaci lze nalézt na následující
internetové stránce:

identifikační údaje o zvířeti, majiteli,
chovateli a informace o čísle mikročipu,
pasu, případně tetování - včetně data
označení a umístění mikročipu.
Tato databáze spolupracuje se všemi
výrobci, kteří jsou přítomni na českém
trhu. Informace jsou doručovány do
centrálního registru třemi možnými
způsoby:
1. Přes registrační kartu zaslanou
veterinářem, který provádí identifikaci
eventuálně majitelem (chovatelem)
zvířete.
2. Přímým vstupem přes webové
rozhraní na základě přístupových práv
3. Přímým vstupem do CzechPetNet
prostřednictvím programu Winvet,
jehož uživatelé mají po splnění
určitých kritérií přístupová práva
definovaá provozovatelem.
Protože registr EUROPETNET je
propojen s naším lokálním registrem
CzechPetNet, nabízí dostupnost údajů pro
všechna zvířata, která byla řádně
zaregistrována v České republice i
v dalších
členských
státech
EUROPETNETu.

www.europetnet.com
Banka již má přes 8.000.000
záznamů! Hlavním cílem této webové
stránky je vystopovat majitele ztraceného
zvířete. Stránka byla vytvořena právě za
tímto účelem.
Česká republika vstoupila do
uvedených aktivit přijetím systému
CzechPetNet provozovaným společností
Medisoft International, která byla přijata
jako řádný člen asociace EPN 9.10.2004.
CzechPetNet (Český registr
zájmových zvířat a majitelů) obsahuje

Kontakt: WINVET s.r.o.
Evropská 655/116, 160 00 Praha 6
Tel: +420 224 319 207
Email: czpetnet@czpetnet.cz
Internet: www.czpetnet.cz

