AVÍZO O ZMĚNĚ SPZ

NOTIFICATION OF A CHANGE OF LICENSE PLATE NUMBER / AVISO EINER KENNZEICHENÄNDERUNG
Avízo o změně SPZ se předkládá pouze v souvislosti s výměnou SPZ stejného motorového vozidla.
Notification of a license plate number change must be submitted only in the case of the replacement of the previous license plate number on
the same motor vehicle.
Ein Aviso einer Kennzeichenänderung wird lediglich im Zusammenhang mit einem Wechsel des Kennzeichens desselben Kraftfahrzeugs vorgelegt.

Údaje o vozidle

/ Vehicle information / Angaben zum Fahrzeug*

Původní SPZ

Původní stát registrace vozidla

Nová SPZ

Nový stát registrace vozidla

The original licence plate number
Ursprüngliches Kennzeichen Ihres Fahrzeugs

The vehicle’s original country of registration
Ursprüngliches Land der Registrierung

New country of registration
Land der neuen Registrierung

The new licence plate number
Neues Kennzeichen Ihres Fahrzeugs

Údaje o oznamovateli

/ Information About the Petitioner / Angaben zum Anzeigenden*

Vyplňuje fyzická osoba (nevyplňujte název právnické osoby).

To be filled in by a natural person (do not fill in the name of the legal entity).
Füllt eine natürliche Person aus (nicht die Bezeichnung einer juristischen Person ausfüllen).

Jméno a příjmení

Datum narození

/ Name and surname / Vor- und Nachname

Korespondenční adresa

/ Date of birth / Geburtsdatum

/ Mailing address / Kontaktadresse

E-mail / Email / E-Mail-Adresse
(nepovinný údaj / optional information / freiwillige Angabe)

Telefon / Telephone / Telefon

(nepovinný údaj / optional information / freiwillige Angabe)

Podpis oznamovatele*
The informing party’s signature
Unterschrift des Anzeigenden

*povinné položky
compulsory
Pflichtfelder

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 70856508
elektronická podatelna: epodatelna@edalnice.cz, datová schránka: ws5mh9w
www.edalnice.cz

Povinné přílohy / Required annexes / Obligatorische Anlagen
Povinné přílohy: Kopie dokumentu dokládající změnu SPZ v rámci stejného vozidla (např. kopie velkého technického průkazu, ve kterém
je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód vozidla).
Required annexes: A copy of a document proving the change of the license plate number within the same vehicle (e.g. a copy of a major
technical certificate showing the original and new license plate number and VIN code of the vehicle).
Obligatorische Anlagen: Kopie eines Dokuments, das die Änderung des Kennzeichens im Rahmen desselben Fahrzeugs belegt (z. B. Kopie
des Fahrzeugbriefs, in dem das ursprüngliche, wie auch das neue Kennzeichen und der VIN-Code des Fahrzeugs angegeben sind).
Ochrana osobních údajů / Personal Data Protection / Datenschutz
Při podání a vyřízení dojde ke zpracování vašich osobních údajů SFDI. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na edalnice.cz.
Your personal data will be processed by SFDI upon submission. Information about the processing of personal data can be found at edalnice.cz.
Bei der Einreichung und Bearbeitung kommt es zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch SFDI. Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten finden Sie auf edalnice.cz.

