CUSTOMS DECLARATION
CELNÍ PROHLÁŠENÍ

May be opened
officially
Lze úředně otevřít

CN 22

Důležité!
Important!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Commercial sample
Gift
Obchodní vzorek
Dárek
Returned goods
Documents
Vrácené zboží
Dokumenty
Other (please specify):
Sale of goods
Zboží
Ostatní (prosím specifikujte):
Value and Country
Quantity and detailed
Net
HS tariff
description of contents(1) weight(2)
number*(3) currency(4) of origin*(5)
Země
Množství a podrobný
Hmotnost(2) HS číselné Hodnota
popis obsahu(1)
označení*(3) a měna(4) původu*(5)

Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

Total value(7)
Celková hodnota(7)
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Lze úředně otevřít

CN 22
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Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

Total value(7)
Celková hodnota(7)

I, the undersigned, whose name and address are given on the item, certify
that the particulars given in this declaration are correct and that this item
does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation
or by postal or customs regulations.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
potvrzuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou přesné a že tato zásilka
neobsahuje žádné nebezpečné zboží ani zboží zakázané právními předpisy
nebo poštovními či celními předpisy.
Date and sender’s signature (8)
Datum a podpis odesílatele (8)
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Návod kkvyplnění
celní
prohlášky
Návod
vyplnění
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a
celní nálepky
celního
prohlášení

Jak vyplnit celní nálepku CN 22
Poštovní celní nálepka se vyplňuje vždy latinkou v těchto jazycích: anglicky, francouzsky nebo v jazyce uznávaném v zemi určení.

Podrobné informace o dodacích podmínkách v zemi určení naleznete
v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (požadovaný počet
poštovních celních prohlášek, celní nálepka je vždy požadována
v jednom provedení, úřední jazyk, zákazy a omezení…)

1

Zaškrtněte jednu z uvedených možností podle toho, co je obsahem Vaší zásilky.
V případě zvolení kategorie „Ostatní“, blíže
specifikujte.

2

Uveďte množství a podrobný popis
jednotlivých položek, obsažených v zásilce,
v jazyce požadovaném v zemi určení (dle
Zahraničních podmínek), např. v angličtině
„2x paper book“,“2x men´s shirt“ apod. Obecný
popis jako např. „Clothes“ není přijatelný.

3

Uveďte hmotnost každé jednotlivé položky
v zásilce a celkovou hmotnost zásilky, pokud
ji znáte, případně Vám celkovou hmotnost na
celní prohlášení může doplnit zaměstnanec
pošty při podání zásilky.

4

U zásilek s obsahem obchodního zboží uveďte doplňující údaje – HS kód (harmonizovaný systém popisu a číselného označování
zboží).

5

Uveďte měnu a hodnotu každé jednotlivé
položky v zásilce a také celkovou hodnotu
zásilky.

6

U zásilek s obsahem obchodního zboží
uveďte doplňující údaje – zemi původu zboží.

7

Po vyplnění si pozorně přečtěte toto celní
prohlášení a správnost potvrďte uvedením
aktuálního data a svým podpisem.
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DĤležité!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Gift
Commercial sample
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Obchodní vzorek
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Returned goods
Dokumenty
Vrácené zboží
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Other (please specify):
Zboží
Ostatní (prosím speci¿kujte):
Value and Country
Quantity and detailed
Net
HS tariff
description of contents(1) weight(2)
number*(3) currency(4) of origin*(5)
ZemČ
Množství a podrobný
Hmotnost(2) HS þíselné Hodnota
popis obsahu(1)
oznaþení*(3) a mČna(4) pĤvodu*(5)

X

2x paper book 1,5
2x men´s shirt 0,5
2

Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

3

2

12 USD
36 USD

4
Total value(7)
Celková hodnota(7)

5

6

48 USD

I, the undersigned, whose name and address are given on the item, certify
that the particulars given in this declaration are correct and that this item
does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation
or by postal or customs regulations.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
potvrzuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pĜesné a že tato zásilka
neobsahuje žádné nebezpeþné zboží ani zboží zakázané právními pĜedpisy
nebo poštovními þi celními pĜedpisy.
Date and sender’s signature (8)
7
Datum a podpis odesílatele (8)

18/5/2017

Upozornění:
Celní nálepku nevyplňujte česky. Správně je vyplnit latinkou v angličtině, francouzštině nebo v jazyce uznávaném v zemi určení.

Důsledky nevyplnění, neúplného
vyplnění celní prohlášky
a možný postup pracovníků ČP

Mějte na paměti, že neopatření celní prohlášky, nebo její neúplné
či nesprávné vyplnění může vést až k odmítnutí převzetí zásilky
do přepravy, a to vzhledem k ustanovení článku 105 odstavec 7,
s přihlédnutím k článku 112 odstavec 2 a 3 Poštovních podmínek.
Rovněž zahraniční poštovní operátor (operátor země určení)
může zásilku odmítnout dle článku 129 Poštovních podmínek.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud není zásilka opatřena řádně
vyplněnou celní prohláškou typu CN22, CN23 a podavatel ji
na výzvu pracovníka poštovní přepážky neopraví či nedoplní,
je pracovník oprávněn zásilku odmítnout a vrátit ji zpět podavateli.

