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Všeobecné podmínky registrace v databázi EuropeanCarCodeRegister 
obchodní společnosti VINPRINT s.r.o. 

se sídlem Magnoliová 580, Osnice, 252 42 Jesenice, IČ: 29380669 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 206149 

Čl. 1 

Databáze EuropeanCarCodeRegister 

1.1. Obchodní společnost VINPRINT s.r.o., se sídlem Magnoliová 580, Osnice, 252 42 Jesenice, IČ: 293 80 669, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 206149 (dále jen 

„provozovatel), je vlastníkem a provozovatelem databáze EuropeanCarCodeRegister (dále jen „ECCR“), tedy 

mezinárodní databáze motorových vozidel označených bezpečnostním značením autoskel. ECCR je bezplatně 

veřejně přístupná na základě zadání konkrétního VIN pro potřeby pojišťoven, leasingových společností, jiných 

subjektů, jednotlivých občanů a policie. 

1.2. Společnost VINPRINT s.r.o. je výhradním provozovatelem ECCR a vyhrazuje si právo rozšiřovat a upravovat 

služby podle poznatků a potřeb motoristické veřejnosti. ECCR je ochranná známka VINPRINT s.r.o. Všechna 

práva jsou vyhrazena.  

1.3. Do databáze ECCR jsou automaticky registrována všechna vozidla zabezpečená bezpečnostním značením 

autoskel produktem VINPRINT a vozidla označená bezpečnostním značením autoskel od jiných výrobců, jestliže 

o zapsání majitel vozidla požádá a splňuje níže uvedené podmínky. 

1.4. Podmínkou registrace v ECCR je označení všech autoskel vozidla, mimo malých trojúhelníků, 

bezpečnostním označením dle podmínek výrobce, tedy společnosti VINPRINT s.r.o. Toto označení se provádí 

během registračního procesu. Autoskla vozidla se značí VIN kódem, nebo VIN kódem s dalšími údaji, kterými 

jsou logo společnosti a telefonní kontakt autorizovaného pracoviště provozovatele (dále jen „APV“). U vozidel 

zabezpečených bezpečnostním značením autoskel od jiných výrobců, splňující podmínky pro registraci v ECCR, 

probíhá označení všech autoskel vozidla mimo malých trojúhelníků. Kontrolu bezpečnostního označení autoskel 

společně s provedením registrace provádí autorizovaná pracoviště provozovatele. Registrace vozidla v ECCR 

potvrzuje provedení bezpečnostního označení vozidla produktem VINPRINT.  

 

Čl. 2 

Osvědčení 

2.1. Vlastník vozidla na základě provedené registrace následně obdrží Osvědčení VINPRINT (dále jen 

„Osvědčení") o provedení bezpečnostního značení skel a registrace do databáze ECCR. Osvědčení může sloužit 

pro potřeby pojišťoven jako potvrzení o splnění jejich požadavku na dané zabezpečení vozidla. Spolu 

s Osvědčením obdrží vlastník vozidla informace o doplňkových službách (zejména asistenčních), které je 

oprávněn čerpat po dobu dvanácti měsíců od data registrace do databáze ECCR. 

 

2.2. V případě, že nastala změna jakéhokoli údaje (mimo změny vlastníka a stavu tachometru) uvedeného v 

Osvědčení, je vlastník vozidla povinen kontaktovat zákaznickou infolinku VINPRINT, nebo napsat na emailovou 

adresu info@vinprint.cz žádost o provedení změny registrovaných údajů v ECCR a žádost o vystavení nového 

Osvědčení. Změnu lze také provést prostřednictvím webových stránek na adrese www.vinprint.cz v menu NEXT 

– ZMĚNA ÚDAJŮ. 

 

2.3. V případě ztráty Osvědčení je vlastník vozidla povinen požádat o vydání duplikátu Osvědčení na 

zákaznickém oddělení VINPRINT. Zákaznické oddělení VINPRINT je k dispozici od 8 do 18hodin, a to na 

infolince +420 601 560 560, nebo na emailu info@vinprint.cz.  Se žádostí o vystavení duplikátu Osvědčení se 

může vlastník vozidla obrátit také na APV. 
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Čl. 3 

Poplatek a platební podmínky 

3.1. Za označení vozidla produktem VINPRINT, vydání Osvědčení a za poskytnutí vybraných služeb je vlastník 

vozidla povinen zaplatit dohodnutý poplatek. Poplatek zahrnuje označení vozidla, nejedná-li se již o vozidlo 

označené, poplatek za evidenci vozidla v ECCR, dále provoz a správu databáze ECCR a dohodnutý rozsah 

doplňkových služeb. 

3.2. Poplatek je stanoven na následujících dvanáct měsíců počínajících ode dne registrace vozidla v ECCR. 

3.3. Poplatek se hradí jednorázově a vlastník vozidla nemá nárok na jeho vrácení, a to ani v případě zániku 

vozidla, z důvodu ekonomicky neúnosného rozsahu úkonů spojených s jakýmkoliv vracením části poplatku ve 

vztahu k celkové výši poplatku a struktuře poskytovaných služeb. 

3.4. V případě nákupu nového vozidla, jako náhrady za odcizené vozidlo nebo vozidlo, které přestalo existovat 

(např. z důvodu totální škody po havárii), je společnost VINPRINT s.r.o. povinna postupovat stejně jako 

v případě prodeje vozidla, tzn., že klient uhradí pouze část poplatku za označení vozidla a ostatní služby může 

využívat do konce období, pro které byly služby sjednány. 

 

Čl. 4 

Prodej vozidla zaregistrovaného v mezinárodní databázi ECCR 

4.1. Prodejem vozidla dochází k zániku registrace prodaného vozidla v databázi ECCR. 

4.2. Při prodeji vozidla je třeba Osvědčení předat novému vlastníkovi vozidla, který je oprávněn provést 

ohlášení změny vlastníka vozidla a převzít nové Osvědčení. 

4.3. Nový vlastník vozidla je povinen pro novou registraci kontaktovat APV, které provedlo původní registraci, 

nebo změnu oznámit na email info@vinprint.cz. Změna bude následně provedena dle údajů ve velkém OTP 

nového vlastníka po zaplacení stanoveného poplatku. Vlastník obdrží nové Osvědčení a nabídky služeb z 

programu NEXT, resp. možnost jejich rozšíření. Změnu lze také provést prostřednictvím webových stránek na 

adrese www.vinprint.cz v menu NEXT – ZMĚNA ÚDAJŮ. 

4.4. Vydané Osvědčení opravňuje nového vlastníka vozidla k čerpání služeb v rozsahu, v jakém byl sjednán 

předchozím majitelem vozidla, a to do konce období, pro které byly služby sjednány.   

 

Čl. 5 

Prodloužení poskytovaných služeb 

5.1. Registrovanému vlastníku vozidla bude po uplynutí jedenácti měsíců ode dne registrace automaticky 

doručena nabídka k prodloužení platnosti služby. Po úhradě příslušného poplatku, jehož výše odpovídá rozsahu 

zvolených služeb, zašle společnost VINPRINT s.r.o. potvrzení o prodloužení registrace v ECCR společně s 

potvrzením o zařazení do programu služeb NEXT v rozsahu, který byl zvolen majitelem vozidla. Majiteli vozidla 

budou dále zaslány aktuální informace o rozsahu a způsobu čerpání služeb, a to v délce trvání dvanácti měsíců, 

počínaje dnem následujícím po uplynutí posledního dne předchozího dvanácti měsíčního období. 

5.2. V případě, že nabídku z nějakého důvodu neobdržíte, kontaktujte prosím zákaznickou infolinku VINPRINT, 

nebo napište na emailovou adresu info@vinprint.cz, aby byla sjednána okamžitá náprava. 
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Čl. 6 

Rozbití autoskla, odcizení části nebo celého vozidla 

6.1. V případě rozbití autoskla s provedeným značením je majitel vozidla povinen, po výměně autoskla, navštívit 

nejbližší APV, které provede nové značení. 

6.2. V případě odcizení vozidla nebo jeho významných částí (dále jen „odcizení vozidla“) je vlastník odcizeného 

vozidla povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím zákaznické infolinky VINPRINT nebo prostřednictvím 

nepřetržitě fungující asistenční linky (+420 221 586 567). Prostřednictvím asistenční linky je vlastník odcizeného 

vozidla oprávněn požadovat poskytnutí asistenčních služeb spojených s odcizením vozidla, byl-li takový rozsah 

služeb sjednán. 

6.3. Vlastník odcizeného vozidla je dále povinen zaslat kopii Protokolu o trestním oznámení sepsaného s Policií 

ČR nebo jiný odpovídající dokument, bylo-li vozidlo odcizeno v zahraničí. Informace o odcizení bude 

zaznamenána a vozidlo bude v databázi ECCR vedeno jako odcizené.  

6.4. Společnost VINPRINT s.r.o. v případě vyžádání Policie ČR poskytne potřebné informace o odcizeném vozidle 

a bude neprodleně informovat partnery v zemích EU. 

Čl. 7 

Zpracování osobních údajů 

7.1. Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovává (manuálně či automatizovaně) 

veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s vypracováním Osvědčení osobami k tomu pověřenými. 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět 

podnikání provozovatele.  

7.2. Vlastník vozidla tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Zákona o 

ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím 

osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. V rozsahu 

ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů je vlastník vozidla oprávněn k přístupu ke 

shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se jeho osoby a na jeho ochranu. Vlastník vozidla 

poskytnutím svých osobních údajů potvrzuje, že byl náležitě informován o svých právech vyplývajících ze 

Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů souhlasí.  

7.3. Vlastník vozidla tímto výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společností VINPRINT s.r.o. ve 

smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o službách společnosti, obsahujících informace o novinkách, produktech a 

službách, které společnost VINPRINT s.r.o. nabízí, a to na emailovou adresu poskytnutou vlastníkem vozidla, 

přičemž vlastník vozidla bere na vědomí, že tento souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v 

jednotlivých obchodních sděleních.  
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