Postup pro vyplnění jednotlivých bodů objednávky:
1. KVSS SVS, Inspektorát Rakovník
2. Státní veterinární ústav Praha (v případě vyplňování v počítači se po kliknutí do políčka rozvine
nabídka – zvolíme tedy první řádek)
3. Volíme vlastní způsob pro svoji evidenci, např. vzorek č.1 v daném roce 1/2012, 2/2012 atd.
4. Přesný název uživatele honitby, za lomítko nebo do závorky uvést i jméno osoby, která je v rámci
uživatele honitby pro potřeby úkonů vyšetření a jejich evidencí pověřena (např. myslivecký hospodář).
5. Přesná adresa (velice důležité), nejlépe mysliveckého hospodáře nebo jiné odpovědné osoby (bod 4).
Je bezpodmínečně nutné uvést adresu, kam bude doručení výsledku vyšetření spolehlivě realizovatelné
a kde je pošta každý den vybírána. Nezbytné je hlavně uvedení popisného čísla v dané obci a její PSČ.
6. IČ uživatele honitby
7. Telefon, nejlépe mobilní (velice důležité z důvodu možných dotazů laboratoře), opět předpoklad
telefonního kontaktu na osobu uvedenou v bodu 4
8. E-mailová adresa (nutný kontakt) – Výsledky budou zasílány elektronickou poštou a tím budou
k dispozici uživateli honitby prakticky ihned po vyšetření, tedy podstatně dříve než poštou.
Velice důležité ze zcela zřejmých důvodů.
9. Bude uveden přesný název honitby a katastru obce, ve kterém byla zvěř ulovena.
10. Okres, v němž se územně nachází katastrální území, v němž byla zvěř ulovena. Nutné vyplnit.
11. Číselný kód katastrálního území, v němž byla zvěř ulovena. Nutné vyplnit z důvodu monitoringu
a případného pozitivní nálezu, stejně jako body 9 a 10. Číselné kódy katastrálních území najdete
v souboru, který je přiložen k tomuto pokynu.
12. Seznam vzorků – jeden nebo více na jednom formuláři objednávky
Druh zvířete a číslo plomby jsou jasnými údaji a do závorky za ně se uvede jméno lovce.
13. Datum vyplnění a podání žádosti.
14. Podpis oprávněné osoby - statutárního zástupce uživatele honitby, mysliveckého hospodáře,
případně odpovědné osoby (bod 4) a razítko uživatele honitby, pokud je. Pokud není vypsat název
uživatele honitby.
15. Podpis lovce
V případě, že budete formulář vyplňovat v počítači a uložíte si jej, budete u druhé a dalších objednávek měnit
již pouze bod 3, někdy možná bod 9, 10 a 11, dále bod 12 a samozřejmě vždy aktuálně doplňovat body 13, 14 a 15.

