INSTRUKCE PRO TISK – zvolte orientaci na šířku.

From
Od

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma

Sender’s customs
reference (if any) /
Případné celní informace
na straně odesílatele

Street / Ulice
Postcode / PSČ

CUSTOMS DECLARATION / CELNÍ PROHLÁŠENÍ
No. of item (barcode, if any) /
Číslo zásilky (případně čárový kód)

May be opened officially /
Lze úředně otevřít

Important!

CN 23

See instructions on the back /

Důležité!

Seznamte se s pokyny na zadní straně

Tel. No./Tel.č.
City / Město

Country / Země

To
Komu

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma
Street / Ulice
Postcode / PSČ

Tel. No./Tel.č.

Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) /
Případné informace dovozce (daňový kód/DIČ/kód dovozce) (nepovinné)

City / Město

Importer/addressee fax/e-mail (if known) / Dovozce/fax/e-mail (pokud je k dispozici)

Country / Země
Detailed description of contents (1)
Podrobný popis obsahu (1)

Quantity (2)
Množství (2)

Category of item (10) / Druh zboží (10)
Gift/Dárek
Documents
Dokumenty
Commercial sample
Obchodní vzorek

Returned goods
Vrácené zboží
Sale of goods/Zboží

Net weight (in kg) (3)
Čistá hmotnost (v kg) (3)

Value (5)
Hodnota (5)

Total gross weight (4) /
Hrubá hmotnost
celkem (4)

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6)

Explanation / Vysvětlivky:

For commercial items only / Pouze u zboží obchodního charakteru

HS tariff number (7) /
Country of origin of goods (8)/
Číselné označení zboží HS (7) Země původu zboží (8)

Postal charges/Fees (9)/Poštovní poplatky (9)
Office of origin/Date of posting/Podací pošta/Datum podání

Other (please specify):
Ostatní (prosím specifikujte):

14-451 (05/17)

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Poznámky (11): (např. zboží, které je předmětem karantény, hygienické/fytohygienické kontroly nebo jiných omezení)

Licence (12)/Povolení (12)

No(s). of licence(s)/Číslo(a) povolení

Certificate (13)/Osvědčení (13)

Invoice (14)/Faktura (14)

No(s). of certificate(s)/Číslo(a) osvědčení No. of invoice/Číslo(a) faktur

I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous article or
articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Potvrzuji, 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 (15)/Datum a podpis odesílatele (15)

Návod k vyplnění poštovního celního prohlášení
Jak vyplnit celní prohlášku CN 23
Poštovní celní prohláška se vyplňuje vždy latinkou v těchto jazycích: anglicky, francouzsky
nebo v jazyce uznávaném v zemi určení (více v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky).

VZOR 1/ Neobchodní zboží (dárek – hodnota nad 300 DTS)
Odesílatel: soukromá osoba

From
Od

Name and Surname
Jméno a pŐíjmení
Business / Firma

1

Vyplňte v souladu s adresní stranou zásilky – úplnou adresu
odesílatele, včetně tel.

2

Vyplňte v souladu s adresní stranou zásilky – úplnou adresu adresáta,
včetně tel.

3

Uveďte co nejpodrobnější popis každé jednotlivé položky v zásilce
v požadované jazykové mutaci (dle Zahraničních poštovních podmínek),
např. v angličtině: Electronic Reader Kindle4, apod.

4

Uveďte množství každé položky a použitou měrnou jednotku.
Například zasíláte-li dva kusy – uveďte „2 pcs“.

5

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

6

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

7

Zaškrtněte jednu z uvedených možností, podle skutečného
obsahu Vaší zásilky.

8

Uveďte případné poznámky k obsahu zásilky (např. pokud je
obsahem zboží podléhající karanténě, nebo jiným omezením).

Adresát: soukromá osoba

Jan Novák

Sender’s customs
reference (if any) /
PŐípadné celní informace
na stranĘ odesílatele

CUSTOMS DECLARATION / CELNÍ PROHLÁŠENÍ
No. of item (barcode, if any) /
üíslo zásilky (pŐípadnĘ ýárový kód)

Important!

May be opened ofۋcially /
Lze úŐednĘ otevŐít

CN 23

See instructions on the back /

DŢležité!

Seznamte se s pokyny na zadní stranĘ

Plzenská
139 Tel. No./Tel.ý.+420605605111
ˇ
City / MĘsto
22000
Praha 5
Country / ZemĘ
CZECH REPUBLIC
Name and Surname
Marry Smith
Jméno a pŐíjmení
Street / Ulice

1

Postcode / PSü

To
Komu

Business / Firma

22 King Street Tel. No./Tel.ý.+61596665898
Postcode / PSü 2042 City / MĘsto Sydney
Country / ZemĘ Australia
Street / Ulice

2

Detailed description of contents (1)
Podrobný popis obsahu (1)

Quantity (2)
Množství (2)

Electronic Reader Kindle4

2 pcs

3

4

Category of item (10) / Druh zboží (10)

X

Gift/Dárek
Documents
Dokumenty
Commercial sample
Obchodní vzorek

Returned goods
Vrácené zboží
Sale of goods/Zboží

Net weight (in kg) (3)
üistá hmotnost (v kg) (3)

6

Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) /
PŐípadné informace dovozce (daŁový kód/DIü/kód dovozce) (nepovinné)
Importer/addressee fax/e-mail (if known) / Dovozce/fax/e-mail (pokud je k dispozici)

Value (5)
Hodnota (5)

586 CAD

5

HS tariff number (7) /
Country of origin of goods (8)/
üíselné oznaýení zboží HS (7) ZemĘ pŢvodu zboží (8)

6

Total gross weight (4) /
Hrubá hmotnost
celkem (4)

8 kg

Explanation / VysvĘtlivky:

Other (please specify):
Ostatní (prosím speciۋkujte):

For commercial items only / Pouze u zboží obchodního charakteru

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6)

586 CAD

9

U KOMERČNÍ ZÁSILKY (OBCHODNÍ ZBOŽÍ) VYPLŇTE I TYTO ÚDAJE:

Postal charges/Fees (9)/Poštovní poplatky (9)
Ofۋce of origin/Date of posting/Podací pošta/Datum podání

12

7

9

Uveďte i doplňující údaje - číselný tarif HS (harmonizovaný systém
popisu a číselného označování zboží) a dále zemi původu (země,
ze které zboží pochází, nebo kde bylo vyrobeno).

10

Zaškrtněte, pokud k zásilce přikládáte:
a) povolení, a uveďte jeho číslo a počet
b) osvědčení, a uveďte jeho číslo a počet
c) fakturu a uveďte její číslo

11

Po vyplnění si pozorně přečtěte toto celní prohlášení a správnost
potvrďte uvedením aktuálního data a svým podpisem.

12

Nevyplňujte – slouží pro účely pošty.

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Poznámky (11): (napŐ. zboží, které je pŐedmĘtem karantény, hygienické/fytohygienické kontroly nebo jiných omezení)

10

14-451 (05/17)

8
Licence (12)/Povolení (12)

No(s). of licence(s)/üíslo(a) povolení

20170920_CN_23_TISK.indd 1

Certiۋcate (13)/OsvĘdýení (13)

Invoice (14)/Faktura (14)

No(s). of certiۋcate(s)/üíslo(a) osvĘdýení No. of invoice/üíslo(a) faktur

I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous article or
articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pŐesné a že tato
zásilka neobsahuje žádné nebezpeýné zboží ani zboží zakázané
právními pŐedpisy nebo poštovními ýi celními pŐedpisy

11

Date and sender’s signature (15)/Datum a podpis odesílatele (15)

3/6/2017

20.9.2017 9:52:23

Vzory vyplněné celní prohlášky CN 23
Poštovní celní prohláška se vyplňuje vždy latinkou v těchto jazycích: anglicky, francouzsky nebo v jazyce uznávaném v zemi určení (více v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky).

VZOR 2/

Obchodní zboží
Odesílatel: firma

From
Od

Adresát: soukromá osoba

Name and Surname
Jméno a pŐíjmení
Business / Firma

Sender’s customs
reference (if any) /
PŐípadné celní informace
na stranĘ odesílatele

CUSTOMS DECLARATION / CELNÍ PROHLÁŠENÍ
No. of item (barcode, if any) /
üíslo zásilky (pŐípadnĘ ýárový kód)

May be opened ofۋcially /
Lze úŐednĘ otevŐít

OPTODONT s.r.o.
Plzenská
139 Tel. No./Tel.ý. +420777211121
ˇ
Postcode / PSü 22000 City / MĘsto Praha 5
Country / ZemĘ CZECH REPUBLIC
Name and Surname
Paul Johnsson
Jméno a pŐíjmení

Important!

CN 23

See instructions on the back /

DŢležité!

Seznamte se s pokyny na zadní stranĘ

Street / Ulice

To
Komu

VZOR 3/ Obchodní zboží

Business / Firma

8th Ave No 268 Tel. No./Tel.ý.+1596665898
Postcode / PSü 10011 City / MĘsto New York
Country / ZemĘ
United States
Street / Ulice

Detailed description of contents (1)
Podrobný popis obsahu (1)

Quantity (2)
Množství (2)

spectacle lenses
– II –
– II –

4 pcs
240 pcs
153 pcs

Category of item (10) / Druh zboží (10)
Gift/Dárek
Documents
Dokumenty
Commercial sample
Obchodní vzorek

Net weight (in kg) (3)
üistá hmotnost (v kg) (3)

X

Returned goods
Vrácené zboží
Sale of goods/Zboží

Odesílatel: firma

Importer/addressee fax/e-mail (if known) / Dovozce/fax/e-mail (pokud je k dispozici)

Value (5)
Hodnota (5)

0,05
8,85
5,1

For commercial items only / Pouze u zboží obchodního charakteru

15,- kg

Explanation / VysvĘtlivky:

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6) 2887,88

From
Od

HS tariff number (7) /
Country of origin of goods (8)/
üíselné oznaýení zboží HS (7) ZemĘ pŢvodu zboží (8)

34,93 EUR
377,95 EUR
2475 EUR

Total gross weight (4) /
Hrubá hmotnost
celkem (4)

EUR

90014041
90015041
90015080

CZ
CZ
CZ

To
Komu

Ofۋce of origin/Date of posting/Podací pošta/Datum podání

Other (please specify):
Ostatní (prosím speciۋkujte):

20170920_CN_23_TISK.indd 1

Certiۋcate (13)/OsvĘdýení (13)

X Invoice (14)/Faktura (14)

No(s). of certiۋcate(s)/üíslo(a) osvĘdýení No. of invoice/üíslo(a) faktur

No.123/2017

Sender’s customs
reference (if any) /
PŐípadné celní informace
na stranĘ odesílatele

ASAS a.s.

Computers US
W47th Street 39 Tel. No./Tel.ý. +1235665565
Postcode / PSü 10036City / MĘsto New York
Country / ZemĘ UNITED STATES
PROXIMITY Reader

Date and sender’s signature (15)/Datum a podpis odesílatele (15)

Quantity (2)
Množství (2)

Net weight (in kg) (3)
üistá hmotnost (v kg) (3)

600 pcs

1,1

Category of item (10) / Druh zboží (10)

12/4/2017

Gift/Dárek
Documents
Dokumenty
Commercial sample
Obchodní vzorek

20.9.2017 9:52:23

No. of item (barcode, if any) /
üíslo zásilky (pŐípadnĘ ýárový kód)

May be opened ofۋ
ofۋcially /
Lze úŐednĘ otevŐít

Important!

CN 23

See instructions on the back /

DŢležité!
DŢležité!

Seznamte se s pokyny na zadní stranĘ

Name and Surname
Jméno a pŐíjmení
j
Business / Firma

Detailed description of contents (1)
Podrobný popis obsahu (1)

I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous article or
articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pŐesné a že tato
zásilka neobsahuje žádné nebezpeýné zboží ani zboží zakázané
právními pŐedpisy nebo poštovními ýi celními pŐedpisy

CUSTOMS DECLARATION / CELNÍ PROHLÁŠENÍ

Plzenská
139 Tel. No./Tel.ý.+420605221121
ˇ
Postcode / PSü22000 City / MĘsto Praha 5
Country / ZemĘ CZECH REPUBLIC
Street / Ulice

Postal charges/Fees (9)/Poštovní poplatky (9)

X

Returned goods
Vrácené zboží
Sale of goods/Zboží

Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) /
PŐípadné informace dovozce (daŁový kód/DIü/kód dovozce) (nepovinné)
Importer/addressee fax/e-mail (if known) / Dovozce/fax/e-mail (pokud je k dispozici)

Value (5)
Hodnota (5)

For commercial items only / Pouze u zboží obchodního charakteru

HS tariff number (7) /
Country of origin of goods (8)/
üíselné oznaýení zboží HS (7) ZemĘ pŢvodu
zboží (8)
p

84719000

136,56 USD

Total gross weight (4) /
Hrubá hmotnost
celkem (4)

1,16 kg

Explanation / VysvĘtlivky:

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6) 136,56

USD

us

Postal charges/Fees (9)/Poštovní poplatky (9)
Ofۋ
fۋce of origin/Date of posting/Podací pošta/Datum podání

Other (please specify):
Ostatní (prosím speciۋ
ۋkujte):

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Poznámky (11): (napŐ. zboží, které je pŐedmĘtem karantény, hygienické/fytohygienické kontroly nebo jiných omezení)

14-451 (05/17)

14-451 (05/17)

Licence (12)/Povolení (12)

Name and Surname
Jméno a pŐíjmení
pŐíjmení
j
Business / Firma
Street / Ulice

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Poznámky (11): (napŐ. zboží, které je pŐedmĘtem karantény, hygienické/fytohygienické kontroly nebo jiných omezení)

No(s). of licence(s)/üíslo(a) povolení

Adresát: firma

Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) /
PŐípadné informace dovozce (daŁový kód/DIü/kód dovozce) (nepovinné)

Licence (12)/Povolení (12)

No(s). of licence(s)/üíslo(a) povolení

20170920_CN_23_TISK.indd 1

Certiۋ
ۋcate (13)/OsvĘdýení
(13)/OsvĘdýení (13)

X Invoice (14)/Faktura (14)

No(s). of certiۋ
ۋcate(s)/üíslo(a)
cate(s)/üíslo(a) osvĘdýení No. of invoice/üíslo(a) faktur

No.105227

I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous article or
articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pŐesné a že tato
zásilka neobsahuje žádné nebezpeýné zboží ani zboží zakázané
právními pŐedpisy nebo poštovními ýi celními pŐedpisy

Date and sender’s signature (15)/Datum a podpis odesílatele (15)

12/3/2017
20.9.2017 9:52:23

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.

