Poučení
pro uživatele průkazu příjemce (papírového) – fyzické osoby
Průkaz příjemce (papírový) /dále jen “průkaz”/ opravňuje:
a)

zmocněnce k převzetí nebo k odmítnutí převzetí zásilek a poukázaných peněžních částek
s výjimkou zásilek a poukázaných peněžních částek určených do vlastních rukou výhradně
adresáta, došlých na adresu zmocnitele.

b)

zákonného zástupce a zmocněnce zákonného zástupce k převzetí nebo k odmítnutí převzetí
zásilek a poukázaných peněžních částek adresovaných opatrovanci a dětem do 15 let uvedeným
v průkazu, kterým dosud nebyl vydán občanský průkaz, s výjimkou zásilek a poukázaných
peněžních částek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta; dosažením 15 let věku dítěte
toto oprávnění zaniká.

c)

zmocněnce, zákonného zástupce, zmocněnce zákonného zástupce k dalším úkonům, které je
adresát oprávněn činit, a to v souladu s Poštovními nebo příslušnými obchodními podmínkami
České pošty, s.p.

Průkaz platí pouze ve spojení s osobním dokladem (tj. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní doklad,
průkazní doklad cizince) předložitele. Řidičský průkaz nelze předkládat jako osobní doklad při výplatě
důchodu.
1)

Průkaz vydává na počkání každá pošta v ČR, na žádost adresáta (zmocnitele), po vyplnění tiskopisu
“Žádost o vydání průkazu příjemce – fyzické osoby” (dále jen “Žádost”) a předložení osobního
dokladu.

2)

Za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti odpovídá adresát (zmocnitel).

3)

Průkaz platí na všech poštách po celém území ČR po dobu určenou zmocnitelem, maximálně 1 rok.
Platnost průkazu může být na žádost zmocnitele předčasně odvolána.

4)

Platnost průkazu zaniká uplynutím doby platnosti uvedené v průkazu, odvoláním zmocnění,
přestěhováním nebo úmrtím zmocnitele. Prodloužení platnosti ani průběžné opravy nejsou
možné. V případě potřeby změn v průkazu je v zájmu zmocnitele, aby dosavadní zmocnění odvolal
a nahradil novým. Blokace využití (zrušení platnosti) je možná na všech poštách v ČR.

5)

Průkaz opravňuje manžela též k převzetí důchodu druhého z manželů, který vyplácí pošta.
Podmínkou je, že důchodce druhého z manželů z přijímání důchodu písemně nevyloučil, podmínky
výplaty důchodu trvají a že je příjemce v průkazu uveden jako manžel/ka.

6)

Za škody vzniklé zneužitím průkazu, pošta neodpovídá.

7)

Za projednání Žádosti a vystavení průkazu vybírá pošta cenu podle Poštovních podmínek České
pošty, s.p. - Ceník (dále jen “ceník”). Na jednu žádost lze vydat pouze jeden průkaz. Žádá-li adresát
o vydání samostatného průkazu pro dalšího ze zmocněnců, vyplní příslušné tiskopisy pro každého
z nich. Za každý průkaz vybírá pošta cenu uvedenou v ceníku.

8)

Jedním zmocněním lze zmocnit nejvýše šest osob. Zmocňuje-li adresát další osoby, vyplní příslušný
počet žádostí. I v takovém případě pošta vybere za každý průkaz cenu uvedenou v ceníku.

9)

Adresát může písemně odvolat platnost průkazu na kterékoliv poště. Ztrátu průkazu ohlašuje
držitel na kterékoliv poště písemně. Za projednání a evidenci ztráty (odvolání platnosti) vybere
pošta cenu uvedenou v ceníku a vydá “Potvrzení o hlášení ztráty (odvolání platnosti) průkazu”.
Platnost průkazu je zrušena při podání hlášení ztráty (odvolání platnosti). Platnost zrušeného
průkazu nemůže být obnovena.

Datum a podpis zmocnitele
11-073A (02/19)

Denní razítko a podpis pracovníka provozovny

Poučení
pro uživatele průkazu příjemce (papírového) – právnické osoby
Průkaz příjemce (papírový) /dále jen “průkaz”/ opravňuje k převzetí nebo k odmítnutí převzetí zásilek
a poukázaných peněžních částek došlých na adresu právnické osoby nebo osob, kterým mají být zásilky
a poukázané peněžní částky dodány jako právnickým osobám (Čl. 4 odst. 6 Poštovních podmínek),
uvedené v průkazu a platí pouze ve spojení s osobním dokladem předložitele (tj. občanský průkaz,
řidičský průkaz, cestovní doklad, průkazní doklad cizince). Osobní doklad není nutné předkládat, pokud je
na průkazu vyznačena poznámka “Odnáška”; to neplatí v případě zásilek a poukázaných peněžních částek
určených do vlastních rukou nebo do vlastních rukou výhradně jen adresáta, zásilek s udanou cenou vyšší
než 10 000 Kč a poukázaných peněžních částek vyšších než 10 000 Kč. Průkaz příjemce rovněž zmocňuje
oprávněnou osobu k dalším úkonům, které je adresát oprávněn činit, a to v souladu s Poštovními nebo
příslušnými obchodními podmínkami České pošty, s.p.
Průkaz vydává na počkání každá pošta v ČR, na žádost osoby oprávněné jednat v této věci za adresáta,
po vyplnění tiskopisu “Prohlášení právnické osoby/fyzické osoby podnikající” (dále jen „prohlášení“)
a předložení osobního dokladu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v prohlášení odpovídá
osoba, která prohlásila, že je oprávněna jednat jménem adresáta nebo osoba, která je v tomto prohlášení
za oprávněnou osobu označena.
1.

Průkaz platí na všech poštách po celém území ČR po dobu určenou žadatelem, maximálně 1 rok.
Platnost průkazu může být na žádost oprávněné osoby předčasně odvolána.

2.

Platnost průkazu zaniká uplynutím doby platnosti, odvoláním, změnou adresy adresáta nebo
zánikem právnické osoby. Prodloužení platnosti ani průběžné opravy nejsou možné. V případě
potřeby provedení změn v průkazu je v zájmu oprávněné osoby, aby dosavadní oprávnění odvolala
a nahradila novým. Blokace využití (zrušení platnosti) je možná na všech poštách v ČR.

3.

Za škody vzniklé zneužitím průkazu, pošta neodpovídá.

4.

Za projednání žádosti a vystavení průkazu vybírá pošta cenu podle Poštovních podmínek České
pošty, s.p. – Ceníku (dále jen “ceník”). Na základě jednoho prohlášení lze vydat pouze jeden průkaz.
Žádá-li adresát o vystavení samostatného průkazu pro dalšího z příjemců, vyplní příslušné tiskopisy
pro každého z nich. Za každý průkaz vybere pošta cenu podle ceníku.

5.

Jedním prohlášením lze zmocnit nejvýše šest osob. Zmocňuje-li oprávněná osoba další osoby,
vyplní příslušný počet prohlášení. I v takovém případě pošta vybere za každý průkaz cenu
uvedenou v ceníku.

6.

Oprávněná osoba může písemně odvolat platnost průkazu na kterékoliv poště. Ztrátu průkazu
ohlašuje držitel na kterékoliv poště písemně. Za projednání a evidenci ztráty (odvolání platnosti)
vybere pošta cenu uvedenou v ceníku a vydá “Potvrzení o hlášení ztráty (odvolání platnosti)
průkazu”. Platnost průkazu je zrušena při podání hlášení ztráty (odvolání platnosti). Platnost
zrušeného průkazu nemůže být obnovena.

Datum, podpis, případně razítko adresáta
11-073A (02/19)

Denní razítko a podpis pracovníka provozovny

