Pokyny pro podání (hromadného) osvobození
-

Tento soubor přiložte v případě osvobození více vozidel jako přílohu
k samotnému Formuláři A nebo Formuláři B „Oznámení o osvobození“. Bez
samotného formuláře „Oznámení o osvobození“ nesplňuje oznámení
náležitosti.

-

Ve formuláři „Oznámení o osvobození“ v případě osvobození více vozidel
nevyplňujte položky „SPZ“ a „Stát registrace vozidla“.

-

Hromadné osvobození lze oznámit jen pro vozidla, která mají stejného
provozovatele a jsou osvobozena dle stejného vymezení důvodu pro
osvobození viz formulář „Oznámení o osvobození“ (v případě více vozidel
osvobozených dle různých vymezení důvodů osvobození oznamujte každou
kategorii vymezení samostatným formulářem).

-

Konec platnosti „Oznámení o osvobození“ vyplňujte jen v případech, kdy je
zřejmý termín pominutí důvodů osvobození nebo v případě, kdy oznamujete
pominutí důvodů osvobození vozidla.

-

Dvoupísmenný kód země zadávejte dle číselníku veřejně dostupného na
https://edalnice.cz/jednoduchy-nakup/index.html#/eshop/order např.:
CZ - Česká republika
DE - Spolková republika Německo
PL - Polská republika
AT - Rakouská republika
SK - Slovenská republika
-

Oznamovatelem je vždy konkrétní fyzická osoba, která má definovaný vztah
k provozovateli. Buď se jedná přímo o statutárního zástupce, pověřenou
osobu nebo osobu zplnomocněnou.

-

V případě „Orgánu veřejné moci“ nepostačuje samotné podání přes ISDS,
ale je třeba, aby formulář byl řádně podepsán v souladu s eIDAS
(kvalifikovaný podpis + časové razítko).

-

V případě digitálně podávaných oznámení nepostačuje prostý scan listiny,
kde byly ověřeny podpisy v listinném provedení, ale je třeba tento
analogový dokument převést do digitální podoby formou autorizované
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konverze.

Jedině

autorizovaná

konverze

zajišťuje

soulad

listinného

vyhotovení s digitální podobou a nenahradí jej prohlášení ani jiný způsob.
-

Datová schránka určená k přímému zpracování „Oznámení o osvobození“ je
ws5mh9w

-

při

zaslání

do

datové

schránky

SFDI

musí

docházet

k přeposílání a k prodloužení lhůt zpracování.
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