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Poštovní celní prohlášky a celní nálepky
Posíláte-li zásilky se zbožím, nebo dokumenty, do zemí mimo celní a daňová území Evropské unie, jejichž obsahem je:
• Obchodní zboží – zboží zasílané mezi osobami podnikajícími
• Neobchodní zboží – zboží adresované soukromým osobám, určené pro neplátce daně, např. z internetového obchodu nebo dárky.
Pak součástí vaší zásilky musí být vyplněný formulář poštovní celní prohlášky nebo celní nálepky.
Správné a úplné vyplnění vám zabezpečí:
•

 odání zásilky adresátovi v zahraničí bez rizika vrácení zásilky zpět odesílateli s úhradou nákladů za zpětné
D
doručení zásilky (z důvodu chybějících údajů o obsahu zásilky může země určení zásilku vrátit a naúčtovat poplatky,
které se při vracení zásilky ze zahraničí vybírají od odesílatele této zásilky)

• Zrychlení celního řízení v zemi určení bez zbytečných průtahů a komplikací
• Správné a bezproblémové vyměření celních poplatků (v případě, že zboží v zásilce nepodléhá osvobození od cla a dovozní daně)

Jaký formulář poštovního celního
prohlášení zvolit?
Česká pošta, s. p., tak, jako všechny členské země Světové poštovní unie, používá dva druhy formulářů poštovního celního
prohlášení, a to celní nálepku CN 22 a celní prohlášku CN 23.
Pro volbu správného formuláře musíte vzít v úvahu povahu obsahu v poštovní zásilce a výši celní hodnoty vaší zásilky
do zahraničí:
CELNÍ PROHLÁŠKY CN 22 / CN 23
NAD 300 DTS
NEBO OBCHODNÍ ZBOŽÍ

JEDNÁ-LI SE
O OBCHODNÍ ZBOŽÍ

KAM POSÍLÁM

CO POSÍLÁM

PRODUKT

DO 300 DTS
NEBO NEOBCHODNÍ ZBOŽÍ

MIMOEVROPSKÉ
ZEMĚ

Dopis - písemné sdělení
(dopis, faktura, atd.)

Obyčejná zásilka

Doporučujeme CN 22 s ČK

Doporučujeme CN 23

X

Doporučená zásilka

Doporučujeme CN 22 bez ČK

Doporučujeme CN 23

X

A

Dopis - dárek, zboží

Obyčejná zásilka

CN 22 s ČK

CN 23

X

Doporučená zásilka

CN 22 bez ČK

CN 23

Zásilka s VDD (MRN kód)

ZEMĚ MIMO
CELNÍ A DAŇOVÝ
PROSTOR EU

Cenný obsah

Cenné psaní

CN 22 bez ČK

CN 23

Zásilka s VDD (MRN kód)

Obyčejný tiskovinový pytel

CN 22 s ČK

CN 23

X

Doporučený tiskovinový pytel

CN 22 bez ČK

CN 23

X

Standardní a Cenný balík

CP 72 a příslušný počet CN 23

CP 72 a příslušný počet CN 23

Zásilka s VDD (MRN kód)

EMS

EMS a příslušný počet CN 23

EMS a příslušný počet CN 23

Zásilka s VDD (MRN kód)

EPG

Adresní štítek EPG + příslušný
počet CN 23

Adresní štítek EPG + příslušný
počet CN 23

X

(např. Kanárské
ostrovy, Livigno,
atd.)

Tiskoviny

Balík - dárek, zboží, atd.

Celní hodnotou se rozumí cena, která byla, nebo má být skutečně zaplacena za zboží určené pro vývoz (export do zemí
mimo EU), tzn. vlastní cena zboží + doprava za zboží + případné další náklady např. pojištění apod.
Pozor: i u dárku je povinnost uvádět celní hodnotu DTS (Les droits de tirage spéciaux) nebo také SDR (Special Drawing
Rights), česky „zvláštní práva čerpání“ (kód měny – XDR), jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci
Mezinárodního měnového fondu. Pro rok 2021 je kurz DTS stanoven na 32,2878 CZK (300 DTS = 9 686,34 CZK).
Aktuální kurz naleznete na stránkách České pošty www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty.
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Jak vyplnit celní nálepku CN 22
Poštovní celní nálepka se vyplňuje vždy latinkou v těchto jazycích: anglicky 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.

UM123456785CZ
May be opened
officially
Lze úředně otevřít

CUSTOMS DECLARATION
CELNÍ PROHLÁŠENÍ

1

CN 22

Důležité!
Important!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Gift
Commercial sample
Dárek
Obchodní vzorek
Documents
Returned goods
Dokumenty
Vrácené zboží
Sale of goods
Other (please specify):
Zboží
Ostatní (prosím specikujte):
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)

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 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)
7
Datum a podpis odesílatele (8)

18/5/2017

Upozornění:
Celní nálepku nevyplňujte česky. Správně je vyplnit latinkou v angličtině nebo v jazyce uznávaném v zemi určení.
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Jak vyplnit celní prohlášku CN 23
Poštovní celní prohláška se vyplňuje vždy latinkou v těchto jazycích: anglicky 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 Adresát: soukromá osoba

From
Od

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma

Jan Novák

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

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

Important!

May be opened ofcially /
Lze úředně otevřít

CN 23

See instructions on the back /

Důležité!

Seznamte se s pokyny na zadní straně

Plzenská
139 Tel. No./Tel.č.+420605605111
ˇ
Postcode / PSČ
22000 City / Město Praha 5
Country / Země
CZECH REPUBLIC
Name and Surname
Marry Smith
Jméno a příjmení
Street / Ulice

1
To
Komu

Business / Firma

22 King Street Tel. No./Tel.č.+61596665898
2042 City / Město Sydney
Country / Země Australia
Street / Ulice

2

Postcode / PSČ

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)
Čistá hmotnost (v kg) (3)

6

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

6

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

8 kg

Explanation / Vysvětlivky:

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

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)

9

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6)

586 CAD

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

12

7

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)
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

10

14-451 (05/17)

8
Licence (12)/Povolení (12)

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

Certicate (13)/Osvědčení (13)

Invoice (14)/Faktura (14)

11

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

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

3/6/2017

20170920_CN_23_TISK.indd 1

20.9.2017 9:52:23

1

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

7

Zaškrtněte jednu z uvedených možností podle
skutečného obsahu Vaší zásilky.

2

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

8

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

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

Uveď te 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.

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

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 potvrď te uvedením
aktuálního data a svým podpisem.

12

Nevyplňujte – slouží pro účely pošty.

Návod k vyplnění poštovního
celního prohlášení

Vzory vyplněné celní prohlášky CN 23
VZOR 2/ Obchodní zboží
		 Odesílatel: firma Adresát: soukromá osoba

From
Od

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma

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

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

Important!

May be opened ofcially /
Lze úředně otevřít

CN 23

See instructions on the back /

Důležité!

OPTODONT s.r.o.
Plzenská
139 Tel. No./Tel.č. +420777211121
ˇ
Postcode / PSČ 22000 City / Město Praha 5
Country / Země CZECH REPUBLIC
Name and Surname
Paul Johnsson
Jméno a příjmení

Seznamte se s pokyny na zadní straně

Street / Ulice

To
Komu

Business / Firma

8th Ave No 268 Tel. No./Tel.č.+1596665898
10011 City / Město New York
Country / Země
United States
Street / Ulice

Postcode / PSČ

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

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

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

X

0,05
8,85
5,1

Value (5)
Hodnota (5)

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)

90014041
90015041
90015080

CZ
CZ
CZ

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

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6)

15,- kg

Explanation / Vysvětlivky:

Sale of goods/Zboží

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

34,93 EUR
377,95 EUR
2475 EUR

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

Returned goods
Vrácené zboží

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

2887,88 EUR

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

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

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

Certicate (13)/Osvědčení (13)

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

X

Invoice (14)/Faktura (14)

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

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

No.123/2017

12/4/2017

20170920_CN_23_TISK.indd 1

20.9.2017 9:52:23

VZOR 3/ Obchodní zboží
		 Odesílatel: firma Adresát: firma
From
Od

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma

ASAS a.s.

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

May be opened ofcially /
Lze úředně otevřít

Important!

CN 23

See instructions on the back /

Důležité!

Seznamte se s pokyny na zadní straně

Plzenská
139 Tel. No./Tel.č.+420605221121
ˇ
Postcode / PSČ22000 City / Město Praha 5
Country / Země CZECH REPUBLIC
Street / Ulice

To
Komu

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

Name and Surname
Jméno a příjmení
Business / Firma

Computers US
W47th Street 39 Tel. No./Tel.č. +1235665565
Postcode / PSČ 10036City / Město New York
Country / Země UNITED STATES
Street / Ulice

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

PROXIMITY Reader

Quantity (2)
Množství (2)

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

600 pcs

1,1

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

Documents
Dokumenty
Commercial sample
Obchodní vzorek

X

Returned goods
Vrácené zboží

Sale of goods/Zboží

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

Explanation / Vysvětlivky:

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

Value (5)
Hodnota (5)

136,56 USD

Total value (6) /
Hodnota
celkem (6)

1,16 kg

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)

84719000

us

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

136,56 USD

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

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

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

20170920_CN_23_TISK.indd 1

Certicate (13)/Osvědčení (13)

X

Invoice (14)/Faktura (14)

No(s). of certicate(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)

No.105227

12/3/2017
20.9.2017 9:52:23



Průvodka ke
Standardnímu
a Cennému balíku
do zahraničí, tak jako
adresní štítek EMS
do zahraničí, obsahuje
integrovanou část
poštovního celního
prohlášení a tento
návod můžete použít
i pro jejich vyplnění!

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.

