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Přehled inzerátů 
Přehled inzerátů zobrazuje všechny uložené záznamy pro Váš subjekt. Z přehledu jsou dostupné 

všechny funkce pro administraci inzerátů. 

 

Možné stavy záznamu: 

- Příprava – inzerát, který nebyl ještě zveřejněn; 

- Zveřejněno – zveřejněný záznam; 

- Zrušeno – bylo zrušeno zveřejnění inzerátu; 

- Vypršela platnost zveřejnění – uplynulo datum do kterého byl inzerát zveřejněn; 

Zadání nového inzerátu 
Tlačítkem přidat inzerát v přehledu inzerátů se zobrazí formulář pro zadání nového záznamu. 

 

Pro uložení inzerátu je povinné vyplnit tyto položky: 

- Název; 



- Druh zvířete; 

- Vybrat alespoň jednu kategorii zvířat a zadat počet kusů a cenu za kus; 

- Potvrdit, že je zvíře pod stálým veterinárním dozorem; 

- Kontaktní údaje – adresa, mail, telefon; 

Ostatní údaje jsou nepovinné; 

Inzerát je možné uložit (vytvoří se ve stavu příprava) nebo rovnou uložit a zveřejnit (bude vytvořen ve 

stavu zveřejněno). Inzerát ve stavu příprava není viditelný pro veřejnost. Veřejnost vidí pouze 

zveřejněné inzeráty. 

Inzerát se zveřejní na 30 kalendářních dní, poté se zveřejnění automaticky zruší. Platnost zveřejnění 

je možné prodloužit, podrobněji je to pospáno v následujících kapitolách. 

Pokud inzerát není zveřejněný, aplikace vypíše upozornění v záhlaví inzerátu. 

 

Stav inzerátu je také vidět v přehledu záznamů. 

 

Inzertá ve stavu příprava je možné smazat. Pokud byl inzerát již zveřejněn, smazat nelze. 

Editace existujícího záznamu 
Detail záznamu otevřete tlačítkem detail z přehledu záznamů (po výběru konkrétního záznamu) nebo 

odkazem na názvu inzerátu. Zobrazí se stejný formulář jako pro zadání nového inzerátu. 

Editovat lze inzeráty ve stavu příprava nebo zveřejněno. 

Zveřejnění inzerátu 
Každý inzerát je nutné zveřejnit, do té doby není viditelný pro veřejnost. Zveřejnění je možné provést 

z přehledu inzerátů (vyberte konkrétním záznam a stiskněte tlačítko zveřejnit) nebo tlačítkem 

zveřejnit v detailu inzerátu. Inzerát se zveřejňuje na 30 dní. Po uplynutí této doby se přestane 

veřejnosti zobrazovat (pokud není platnost zveřejnění prodloužena). 

Informace o platnosti zveřejnění je zobrazena v přehledu inzerátu i v hlavičce každého zveřejněného 

inzerátu. 



 

 

 

Zrušit zveřejnění 
Zveřejněný inzerát je možné zrušit (zrušit zveřejnění). To provedete tlačítkem zrušit zveřejnění 

v přehledu inzerátů (po výběru konkrétního záznamu) nebo přímo v detailu konkrétního inzerátu. 

Jedná se o nevratnou operaci. Zrušený inzerát nelze dále editovat a není viditelný pro veřejnost. 

 

Prodloužit zveřejnění 
Inzerát se zveřejňuje na 30 kalendářních dní, po této lhůtě se přestane veřejnosti zobrazovat. Lhůtu 

je možné prodloužit, a to nejdříve 7 dní před jejím uplynutím. Prodloužení provedete tlačítkem 

prodloužit zveřejnění v přehledu inzerátů nebo v detailu konkrétního inzerátu. 

Prodloužit lze i inzeráty u nichž vypršela platnost zveřejnění a to nejpozději 30 dní po vypršení 

původní platnosti. 

Vytvořit kopii 
Je možné vytvořit kopii existujícího inzerátu. Tlačítkem vytvořit kopii v přehledu inzerátů se otevře 

formulář pro zadání nového inzerátu, který se předvyplní údaji vybraného inzerátu. Kopii lze provést 

ze všech záznamů bez ohledu na jejich stav. 


