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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO REGISTRACI VOZIDLA V SYSTÉMU OCIS 
 
1. Systém OCIS 
 
Cebia, spol. s r.o. (dále jen Cebia), se v roce 1996 stala výhradním 
představitelem mezinárodního informačního Systému OCIS (Open Car 
Information System) v ČR. V rámci tohoto systému byla vytvořena 
mezinárodní informační síť, určená pro výměnu údajů o vozidlech, a to 
privátně preventivně registrovaných, registrovaných státními orgány, 
evidovaných jako odcizená nebo nalezených v některé ze zemí 
působení Systému OCIS. Ve stejném roce došlo k vytvoření národního 
informačního systému v ČR s názvem OCIS CZ, v rámci 
mezinárodních informačních služeb, které Cebia poskytuje svým 
významným partnerům – leasingovým společnostem, pojišťovnám ad., 
ale i jednotlivým občanům z celé Evropy, USA a Kanady. Od roku 
2004 jsou data o vozidlech a jejich bezpečnostních systémech 
(registrovaných v Systému OCIS) on-line přístupná vybraným 
pojišťovnám a leasingovým společnostem prostřednictvím systému 
Komunikační centrum (dále jen systém KC).   
Cebia provádí registraci vozidel (včetně údajů o vybraných 
bezpečnostních systémech) do Systému OCIS prostřednictvím 
vyškolených Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen APC).  
 
2. Bezpečnostní systémy registrované do Systému OCIS: 
 

1.  Systém bezpečnostního značení (SBZ) – provádí se technologií 
pískování, skla vozidla se značí speciálním kódem CEBIA – 
schváleným Policií ČR; 

 
2.  Systém EUROVIN (EV) – provádí se technologií pískování, skla 

vozidla se značí kódem EUROVIN (kód shodný s VIN, tj. 
s identifikačním číslem vozidla); 

 
3. Systém ochranného značení (SOZ) – provádí se technologií 

leptání (nižší bezpečnostní třída oproti pískování), skla vozidla 
se značí VIN – identifikačním číslem vozidla;  

 
4.   Systém NSD (NSD) – nestandardní systém bezpečnostního či 

ochranného značení oken, značení není provedeno dle 
standardů Cebia, Cebia neodpovídá za způsob jeho 
provedení. 

 
3. Registrace v Systému OCIS: 
 
Registrace vozidla v Systému OCIS zaniká, jestliže došlo ke změně 
vlastníka vozidla. 
Platné OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS 
(dále jen OSVĚDČENÍ) opravňuje vlastníka vozidla k čerpání výhod 
služby FLEX po dobu 12 měsíců: 
V rámci služby FLEX může vlastník vozidla bezplatně, v případě jeho 
odcizení, využívat služeb pracoviště HelpDesk OCIS, mezi které patří: 
- registrace údajů o odcizení vozidla do Systému OCIS                             
s příznakem „vozidlo pohřešováno“ / „vozidlo odcizeno“,                     
- okamžité předání informace o odcizení vozidla do zahraničí národním 
partnerům Systému OCIS, kteří se zabývají vyhledáváním a 
navracením odcizených vozidel, 
- bezplatná doprava nalezeného registrovaného vozidla v Systému 
OCIS ze zahraničí do ČR. 
Toto OSVĚDČENÍ je platné pouze v případě, že obsahuje údaje (mimo 
stavu tachometru), které odpovídají skutečnosti. 
  
4. Pokyny pro vlastníka vozidla registrovaného v Systému OCIS: 
 

1. Prodloužení služby FLEX: registrovaný vlastník vozidla bude 
1x ročně obeslán výzvou k prodloužení platnosti služby 
FLEX. Po úhradě příslušného poplatku vydá Cebia nové 
OSVĚDČENÍ s prodloužením platnosti služby FLEX. 
Nezapomeňte si včas prodloužit platnost služby FLEX. 

 
2. Změna údajů uvedených v OSVĚDČENÍ: v případě, že 

nastala změna jakéhokoli údaje (mimo stavu tachometru) 
uvedeného v OSVĚDČENÍ, kontaktujte zákaznické oddělení 
Cebia a zažádejte o provedení změny registrovaných údajů v 
Systému OCIS a o vystavení nového OSVĚDČENÍ. 
 

3. Změna vlastníka vozidla: při prodeji vozidla předejte 
identifikační kartu OCIS novému vlastníkovi. Nový vlastník je 
oprávněn k provedení ohlášení změny vlastníka a k převzetí 
nového OSVĚDČENÍ. Při nákupu vozu, který je již registrován 
v Systému OCIS, žádejte OSVĚDČENÍ a ohlaste na 
zákaznické oddělení Cebia změnu vlastníka vozidla. 

 
 
4. V případě rozbití okna s provedeným značením navštivte po 

opravě vozidla nejbližší APC, které Vám provede nové 
značení.   
 

5. Ztráta OSVĚDČENÍ nebo identifikační karty OCIS: při ztrátě 
OSVĚDČENÍ nebo karty OCIS se obraťte na zákaznické 
oddělení Cebia se žádostí o vydání duplikátu. 
 

6. Odcizení vozidla: neprodleně po zjištění odcizení Vašeho 
vozidla nahlaste tuto skutečnost na pracoviště HelpDesk 
OCIS. Informace o odcizení bude zaregistrována do Systému 
OCIS s příznakem „vozidlo pohřešováno“. Dále učiňte 
oznámení o odcizení na nejbližší policejní stanici. Nahlaste, 
že automobil je vybaven bezpečnostním systémem 
registrovaným v Systému OCIS. Jakmile zašlete na 
pracoviště HelpDesk OCIS kopii „Protokolu o trestním 
oznámení“ sepsaného s PČR, bude vozidlo zaregistrováno s 
příznakem „vozidlo odcizeno“. 

 
 
HelpDesk OCIS je 24hodinový nepřetržitý dispečink 
pokrádežového servisu Cebia pro nahlašování údajů o 
pohřešovaných nebo odcizených vozidlech na telefonním čísle: 
+420 222 207 222. 
 
5. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení: 
 
Cebia poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje 
potřebám motoristické veřejnosti, a současně v maximální míře 
respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 
poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru. 
Souhlas je udělován ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve 
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti. 
Podpisem tohoto OSVĚDČENÍ vlastník vozidla uděluje do odvolání 
tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních údajů, 
souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté 
osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb a poskytnutí 
vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i 
elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě 
tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní 
adresu, telefonní a e-mailové kontakty. Pro účel plnění povinností 
Cebia vyplývajících z registrace vozidla v Systému OCIS budou vedle 
uvedených osobních údajů zpracovávány i údaje z předložených 
dokladů, údaje o platbách, RZ a údaje o vozidle. 
Tento souhlas uděluje vlastník vozidla dobrovolně a je možné ho 
kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních 
sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Vlastník 
vozidla bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí 
společnosti Cebia právo zasílat obchodní sdělení s nabídkou vlastních 
produktů a služeb po dobu registrace vozidla v Systému OCIS, a to do 
doby než s tímto vlastník vozidla vyjádří nesouhlas. 
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou 
uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a osobních údajů. 
Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách 
www.cebia.cz a ve všech Autorizovaných pracovištích Cebia. 
 
 
Cebia je výhradním provozovatelem Systému OCIS v České 
republice a vyhrazuje si právo rozšiřovat (upravovat) služby podle 
poznatků a potřeb motoristické veřejnosti. OCIS je ochranná 
známka Cebia. Všechna práva jsou vyhrazena. 
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