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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Základní přehled poskytovaných služeb dle zemí
ZEMĚ / SLUŽBA

EMS

ALBÁNIE
ALŽÍRSKO
ANTIGUA A BARBUDA
ARGENTINA
ARMÉNIE
AUSTRÁLIE
ÁZERBAJDŽÁN
BANGLADÉŠ
BELGIE
BĚLORUSKO
BHÚTÁN
BOSNA A HERCEGOVINA
BOTSWANA
BRAZÍLIE
BULHARSKO
ČAD
ČERNÁ HORA
ČÍNA
DÁNSKO
DÁNSKO–Faerské Ostrovy
DÁNSKO–Grónsko
DŽIBUTSKO
EKVÁDOR
ESTONSKO
ETIOPIE
FIDŽI
FINSKO
FRANCIE
GABON
GRENADA
GHANA
GRUZIE
GUINEA–BISSAU
HONGKONG
CHILE
CHORVATSKO
INDIE
INDONÉSIE
ÍRÁN
IRSKO (kromě Sev. Irska)
ISLAND
ITÁLIE
IZRAEL
JAMAJKA
JAPONSKO
JEMEN
JIHOAFRICKÁ REP.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
X
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

www.ceskaposta.cz

OBCHODNÍ BALÍK
do zahraničí
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X
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X
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X
X
X
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
ZEMĚ / SLUŽBA

EMS

JORDÁNSKO
KAJMANSKÉ OSTROVY
KANADA
KATAR
KAZACHSTÁN
KEŇA
KOLUMBIE
KOREJSKÁ REPUBLIKA
KOSTARIKA
KUBA
KUVAJT
KYPR
KYRGYZSTÁN
LESOTHO
LIBANON
LIBYE
LITVA
LOTYŠSKO
LUCEMBURSKO
MACAO
MADAGASKAR
MAĎARSKO
MAKEDONIE
MALAJSIE
MALAWI
MALEDIVY
MALTA
MAROKO
MAURICIUS
MEXIKO
MOLDAVSKO
MONAKO
MONGOLSKO
MOSAMBIK
MYANMAR
NĚMECKO
NIKARAGUA
NIZOZEMSKO
NORSKO
NOVÝ ZÉLAND
PÁKISTÁN
PANAMA
PAPUA-NOVÁ GUINEA
PARAGUAY
PERU
POLSKO
PORTORIKO
PORTUGALSKO
RAKOUSKO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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ANO
ANO
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ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
ZEMĚ / SLUŽBA

EMS

RUMUNSKO
RUSKO
RWANDA
ŘECKO
S.KITTS A NEVIS
SALVADOR
SAN MARINO
SAUDSKÁ ARÁBIE
SINGAPUR
SINT MAARTEN
SLOVENSKO
SLOVINSKO
SPOJENÉ ARAB. EMIRÁTY
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
SRBSKO
SRI LANKA
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
TÁDŽIKISTÁN
TAIWAN
TANZÁNIE
THAJSKO
TUNISKO
TURECKO
UGANDA
UKRAJINA
URUGUAY
UZBEKISTÁN
VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO
VENEZUELA
VIETNAM
ZIMBABWE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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do zahraničí
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ALBÁNIE
Hlavní město:

Tirana

ISO kód země:

AL

Francouzsky:

Albanie

Anglicky:

Albania

M. Erkand Muraku
Rr „Faik Drenova“
Pall Nr 1, Sh 1, Ap 15
TIRANE
ALBANIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ALBÁNIE

Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Tirana dodání do dvou dnů po příchodu
ostatní území do 4 dnů po příchodu
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo albánsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Strana 9/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ALŽÍRSKO
Hlavní město:

Alžír

ISO kód země:

DZ

Francouzsky:

Algérie

Anglicky:

Algeria

M. Said Mohamed
2, rue de l´Indépendance
16000 ALGER
ALGERIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ALŽÍRSKO

Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Alger dodání následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 až 5 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná arabsky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

ANTIGUA A BARBUDA

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Saint John´s

ISO kód země:

AG

Francouzsky:

Antigua-et-Barbuda

Anglicky:

Antigua and Barbuda

Postmaster General
General Post Office
St. John´s
ANTIGUA AND BARBUDA
WEST INDIES

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ANTIGUA A BARBUDA
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
nejpozději následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 0,90 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,00 m

Maximální hmotnost

10 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ARGENTINA
Hlavní město:

Buenos Aires

ISO kód země:

AR

Francouzsky:

Argentine

Anglicky:

Argentina

Sr. José Perez
Montiel 13
5501 GODOY CRUZ
MENDOZA
ARGENTINA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ARGENTINA

Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
1000-1893 Buenos Aires následující den po příchodu,
1900 La Plata, 1923 Berisso, 1925 Ensenada, 2000 Rosario, 2700 Pergamino, 2800 Zarate, 2804
Campana, 2820 Gualeguaychu, 2840 Gualeguay, 2900 San Nicolas, 2930 San Pedro, 2942
Baradero, 3000 Santa Fé, 3100 Paraná, 3200 Concordia, 3260 Concepcion del Uruguay, 3280
Colon, 3300 Posadas, 3370 Iguazu, 3400 Corrientes, 3500 Resistencia, 3600 Formosa, 4000 San
Miguel de Tucuman, 4200 Santiago del Estero, 4400 Salta, 4600 San Salvador de Jujuy, 4700 San
Fernando del Valle de Catamarca, 5000 Córdoba, 5152 Villa Carlos Paz, 5220 Villa Maria, 5300 La
Rioja, 5400 San Juan, 5500 Mendoza, 5700 San Luis, 5730 Villa Mercedes, 5800 Rio Cuarto, 6000
Junin, 6300 Santa Rosa, 6600 Mercedes, 7000 Tandil, 7300 Azul, 7400 Olavarria, 7600 Mar del
Plata, 8000 Bahía Blanca, 8300 Neuquén, 8324 Cipolletti, 8332 Gral. Roca, 8400 San Carlos de
Bariloche, 8500 Viedma, 9000 Comodoro Rivadaia, 9100 Trelew, 9410 Ushuaia, 9420 Rio Grande
do dvou dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: platí uvedené limity + 5 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky nebo španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ARMÉNIE
Hlavní město:

Jerevan

ISO kód země:

AM

Francouzsky:

Arménie

Anglicky:

Armenia

M. Vassillian S.S.
32, rue Abavian
Appart.8
375009 EREVAN
REP. OF ARMENIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ARMÉNIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Yerevan nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky, arménsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

AUSTRÁLIE
Hlavní město:

Canberra

ISO kód země:

AU

Francouzsky:

Australie

Anglicky:

Australia

Mr. S. Tan
200 Broadway Rd
WEST BEACH SA 5024
AUSTRALIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
AUSTRÁLIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Sydney, Melbourne do dvou dnů po příchodu.
ostatní místa do 3 - 9 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,05 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ÁZERBÁJDŽÁN
Hlavní město:

Baku

ISO kód země:

AZ

Francouzsky:

Azerbaïdjan

Anglicky:

Azerbaijan

M. Agakazime Gassane-oglou
33, Avenue de l´Azerbaïdjan
370139 BACOU
REP. OF AZERBAIJAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ÁZERBÁJDŽÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Baku nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 1 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky, ázerbájdžánsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě: Agdam, Agdere, Asgeran, Fizuli, Gubadly, Hadrud, Jabrayil,
Kelbajar, Khankendi, Khojaly, Khojavend, Lachin, Susha, Zangilan.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BANGLADÉŠ
Hlavní město:

Dháka

ISO kód země:

BD

Francouzsky:

Bangladesh

Anglicky:

Bangladesh

Mr. Ashraduddin Khan
Vill Genda
P.O. SAVAR
DAKHA-1340
BANGLADESH

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BANGLADÉŠ

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Dhaka nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 1 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 72 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Dhaka, Bagerhat, Bandarban, Barisal, Bhola, Bogra, Borguna,
Bortina, Brahminbaria, Chandpur, Chuadanga, Cittagongcity, Comilla, Cox´s Bazar, Faridpur, Feni,
Gaibandha, Gazipur, Gopalgonj, Habigonj, Jamalpur, Jessore, Jhalakathi, Jhinaidah, Joypurhat, Khagrachhori,
Khulna, Kishoregonj, Kurigram, Kusthia, Lalmonirhat, Laxmipur, Madaripur, Magura, Manikgonj, Meherpur,
Moulovibazar, Munshigonj, Mymensing, Narail, Narayangonj, Narsindi, Natore, Netrokona, Nilphamiri,
Noakhali, Nogaon, Pabna, Patia, Patuakhali, Pirojpur, Rajbari, Rajshahi, Ramgarh, Rangamati, Rangpur,
Satkhira, Shariyatpur, Sherpur, Sirajgonj, Sunamgonj, Sylhet, Tanganil,
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Vzor psaní adresy:

BELGIE
Hlavní město:

Brusel

ISO kód země:

BE

Francouzsky:

Belgique

Anglicky:

Belgium

M. André Dupont
Rue du Cornet 6
B-4800 VERVIERS

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BELGIE
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

Obchodní balík do zahraničí
BELGIE
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BĚLORUSKO
Hlavní město:

Minsk

ISO kód země:

BY

Francouzsky:

Bélarus

Anglicky:

Belarus

Loutsévitch Ivan Fedorovitch
Avenue F. Skaryna 12, bat. 2, app. 10
220050 MINSK-50
BELARUS

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BĚLORUSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Dodávání ve dnech

Minsk následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.
Zásilky s obchodním zbožím: adresátovi je zasláno oznámení o příchodu zásilky, ta je pak
předložena celnímu úřadu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.
pondělí až sobota, v neděli se doručuje pouze v Minsku

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky, bělorusky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Poštovní poukázka Z/A
BĚLORUSKO
Úhrada poukázané penežní
částky odesílatelem
Vyplacení poukázané penežní
částky příjemci
Cenová skupina
Nejvyšší možná částka
Přepočtová měna
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Poštovní poukázka Z/A
V hotovosti
Na účet
Poštovní poukázka hotovost – účet (Z/A)
500 USD
USD
Adresátem poukázané peněžní částky může být kterákoliv banka.

Strana 19/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BHÚTÁN
Hlavní město:

Thimphu

ISO kód země:

BT

Francouzsky:

Bhoutan

Anglicky:

Bhutan

Mr. Smith
P.O.Box 201
THIMPHU
BHUTAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BHÚTÁN

Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Thimphu nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 7 dnů po příchodu.
Výše uvedené limity se nevztahují na zásilky, které nebudou doprovázeny správnou dokumentací.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Thimphu, Paro, Punakha, Wangdue, Chhukha, Gedu,
Tshimasham, Phuentsholing, Tsirang, Trongsa, Dagana, Sarpang, Bumthang, Haa, Drujegang, Gelephu,
Samtse, Gomtu, Samdrupjongkhar, Trashigang, Mongar, Lhuentse, Chumey, Zhemgang, Tingtibi, Deothang,
Jigmechholing, Sipsu, Trashiyangtse, Duksum, Rangjung, Wamrong, Khailing, Kanlung, Gyelposhing,
Pemagatshel, Gasa, Jomotshangkha, Nganglam, Khasadrapchu, Dorokha, Panbang.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

BOSNA A HERCEGOVINA

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Sarajevo

ISO kód země:

BA

Francouzsky:

Bosnie-Herzégovine

Nedim Marevac
Ul. Skenderija 60
71000 SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Anglicky:

Bosnia and
Herzegovina

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BOSNA a HERCEGOVINA

Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
následující den po příchodu.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo bosensky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Sarajevo 71000, Banovici 75290, Bihac 77000, Blazuj 71215,
Bos. Krupa 77240, Bos. Petrovac 77250, Breza 71370, Bugojno 70230, Cazin 77220, Celic 75246, Fojnica
77270, G. Vakuf 70240, Gorazde 73000, Gracanica 75320, Gradacac 76250, Hadzici 71240, Ilidza 71210, Ilijas
71380, Jablanica 88420, Kakanj 72240, Kalesija 75260, Kladanj 75280, Kljuc 77280, Konjic 88400, Lukavac
75300, Maglaj 74250, Mostar 88000, N. Travnik 72290, Olovo 71340, Potoci 88208, Sanski Most 77260,
Srebrenik 75350, Teocak 75414, Tesanj 74260, Travnik 72270, Tuzia 75000, V. Kladusa 77230, Vares 71330,
Visoko 71300, Zenica 72000, Zivinice 75270, Stari Vitez 72251, Vogosca 71320, Zavidovici 72220.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BOTSWANA
Hlavní město:

Gaborone

ISO kód země:

BW

Francouzsky:

Botswana

Anglicky:

Botswana

Mr. Poso Mogae
P.O.Box 231
HUKUNTSI
BOTSWANA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BOTSWANA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Gaborone do dvou dnů po příchodu,,
ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 4 hodiny.
Zásilky obsahující zlato a šperky podléhají celním formalitám.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BRAZÍLIE
Hlavní město:

Brasília

ISO kód země:

BR

Francouzsky:

Brésil

Anglicky:

Brazil

Sr. Luis Carvalho
SBN-Quadra 13-Bloco B-8°andar
BRASILIA-DF
70002-900
BRAZIL

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BRAZÍLIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Sao Paulo s kódy 01000-xxx až 05999-xxx - nejpozději do dvou dnů po příchodu,
ostatní místa do 2 – 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,05 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 1,50 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo portugalsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

BULHARSKO
Hlavní město:

Sofia

ISO kód země:

BG

Francouzsky:

Bulgarie (Rép.)

Anglicky:

Bulgaria

Mr. Ivan Kolev
Latinka 6
1000 SOFIA
BULGARIA (REP.)

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
BULHARSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Sofia do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
BULHARSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

20 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

Poštovní poukázka Z/A
BULHARSKO
Úhrada poukázané penežní
částky odesílatelem
Vyplacení poukázané penežní
částky příjemci
Cenová skupina
Nejvyšší možná částka
Přepočtová měna
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Poštovní poukázka Z/A
V hotovosti
Na účet
Poštovní poukázka hotovost – účet (Z/A)
1 000 EUR
EUR
Adresátem poukázané peněžní částky může být kterákoliv banka.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ČAD
Hlavní město:

N´Djamena

ISO kód země:

TD

Francouzsky:

Tchad

Anglicky:

Chad

Ms. HALIME ABDELKADER
BP 4148
NDJAMENA
CHAD

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ČAD

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

nejpozději následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: N´Djamena
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ČERNÁ HORA
Hlavní město:

Podgorica

ISO kód země:

ME

Mr. Petar Petrovic
Ul. Slobode br.1
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

Francouzsky:

Monténégro

Anglicky:

Monte Negro, Rep.

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ČERNÁ HORA

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy
-

místa s kódy: 81102, 81206, 81210, 81214, 81215, 81250, 81252, 81304, 81305, 81402, 81410,
81412, 81450, 81453, 81455, 84000, 84205, 84210, 84219, 84220, 84223, 84224, 84300, 84303,
84305, 84310, 84320, 84322, 84323, 84325, 84326, 85000, 85300, 85306, 85310, 85317, 85318,
85320, 85330, 85335, 85337, 85340, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85355, 85360 nejpozději následující den po příchodu
ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu
Zásilky s celním obsahem: platí uvedený limit; v případě zdržení je v limitu adresátovi zasláno
alespoň oznámení o příchodu zásilky.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ČÍNA
Hlavní město:

Peking

ISO kód země:

CN

Francouzsky:

Chine (Rép. pop.)

Anglicky:

China, People´s
Republic

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. Zhimin Li
62 Renmin lu, Qingdao Shi
266033 SHANDONG
P.R.CHINA
Phone No.
E-mail address

EMS
ČÍNA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Beijing, Guangzhou, Shanghai do dvou dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 11 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, čínsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

DÁNSKO
Hlavní město:

Kodaň

ISO kód země:

DK

Francouzsky:

Danemark

Anglicky:

Denmark

Hr. Henrik Nielsen
Kastanievej 15, 2
Agerskov
8660 SKANDERBORG
DENMARK

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
DÁNSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Copenhagen nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104 (105 Grónsko)
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg
1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky nebo dánsky.

Celní náležitosti

Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na Faerské ostrovy a do
Grónska.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst, včetně Grónska a Faerských ostrovů.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
DÁNSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Nelze adresovat na Faerské ostrovy (PSČ 38xx) a do Grónska (39xx).

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

DŽIBUTSKO
Hlavní město:

Džíbútí

ISO kód země:

DJ

Francouzsky:

Djibouti

Anglicky:

Djibouti

Mr. Farah Ismaël
BP 32
DJIBOUTI
DJIBOUTI

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
DŽIBUTSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 1 - 6 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota až neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

EKVÁDOR
Hlavní město:

Quito

ISO kód země:

EC

Francouzsky:

Ecuateur

Anglicky:

Ecuador

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Seňor Ing. Gonzalo Vargas San Martin
Empresa Nacional de Correos
Av. Eloy Alfaro 354
PO133B
QUITO
ECUADOR
Phone No.
E-mail address

EMS
EKVÁDOR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Quito nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ESTONSKO
Hlavní město:

Tallin

ISO kód země:

EE

Francouzsky:

Estonie

Anglicky:

Estonia

Pr. Elina Loor
Astri 6-1
11212 TALLINN
ESTONIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ESTONSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Tallinn nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ESTONSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 74002, 88001, 93001, 93091, 93421, 93826

Úložní doba zásilek v zemi určení

15 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ETIOPIE
Hlavní město:

Addis Abeba

ISO kód země:

ET

Francouzsky:

Ethiopie

Anglicky:

Ethiopia

Mr. Abebe Bekele
K. 3 W. 47 house no 268
1000 ADDIS ABABA
ETHIOPIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ETIOPIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Addis Abeba, Africa Avenue, Africa Hall, ECA, Tana - nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 15 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

FIDŽI
Hlavní město:

Suva

ISO kód země:

FJ

Francouzsky:

Fidji

Anglicky:

Fiji

MR. JOHN DAVID
14 VIRIA STREET
VATUWAQA
SUVA
FIJI

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
FIDŽI
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 – 4 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

FINSKO
Hlavní město:

Helsinki

ISO kód země:

FI

Francouzsky:

Finlande

Anglicky:

Finland

Matti Manninen
Mäkelänkatu 25 B 13
FI-00550 HELSINKI
FINLAND

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
FINSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

místa s kódy: 00011-21999, 23100-84101 do 2 dnů po příchodu.
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost
Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

30 kg
1 celní prohláška vyplněná anglicky, francouzsky, švédsky, nebo finsky.
Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na ostrovy Alandy.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
FINSKO

Doba dopravy

Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost
Celní náležitosti

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 22xxxxxx, 84000000 – 86999999, 88000000
– 89999999, 90252000 – 90310999, 90462000 – 90480999, 90801000 – 93999999, 94402000 –
94430999, 94901000 – 95375999, 95431000 – 95990999, 96961000 – 99999999
Do konce týdne příchodu do země určení + 2 týdny
204
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg
x
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

FRANCIE
Hlavní město:

Paříž

ISO kód země:

FR

Francouzsky:

France

Anglicky:

France

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

M. Jean DELHOURME
Chez Mireille COPEAU Apartment 2
Entrée A Batiment Jonquille
25 RUE DE L´EGLISE
CAUDOS
33380 MIOS
FRANCE
Phone No.
E-mail address

EMS
FRANCIE

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy

místa s kódy 75000-75999, 92000-94999 - nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa na území Francie do 2 dnů po příchodu,
Francouzské Antily, Réunion, Korsika, Nová Kaledonie, Mayotte, Francouzská Polynésie, Saint
Pierre a Miquelon, Francouzská Guyana do 4 – 9 dnů

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
FRANCIE
Doba dopravy
Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost
Celní náležitosti

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
15 dní
203
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 200 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg
x
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

GABON
Hlavní město:

Libreville

ISO kód země:

GA

Francouzsky:

Gabon

Anglicky:

Gabon

M. Jean Makaya
B.P. 4462
LIBREVILLE
GABON

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
GABON

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Libreville následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

4 celní prohlášky vyplněné francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do těchto míst: Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Lambarene, Mouila,
Tchibanga, Makokou, Koula Moutou.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

GHANA
Hlavní město:

Accra

ISO kód země:

GH

Francouzsky:

Ghana

Anglicky:

Ghana

Mr. John Mensah
P.O.Box 1234
ACCRA
GHANA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
GHANA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Accra nejpozději do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 90 dní od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

GRENADA
Hlavní město:

Saint George´s

ISO kód země:

GD

Francouzsky:

Grenade

Anglicky:

Grenada

Mr. Tom Brown
Woburn
ST. GEORGE´S
GRENADA (WEST INDIES)

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
GRENADA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

St. George Grand Anse do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

GRUZIE
Hlavní město:

Tbilisi

ISO kód země:

GE

Francouzsky:

Géorgie

Anglicky:

Georgia

Mr. Lali Hataschwili
Ulica Kazbegi 19, kvartira 66
0100 TBILISI
GEORGIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
GRUZIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Tbilisi nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 10 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky, francouzsky, gruzínsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě území Abcházie a Jižní Osetie.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

Strana 44/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

GUINEA-BISSAU

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Bissau

ISO kód země:

GW

Francouzsky:

Guinée-Bissau

Sra. Celina Soares das Gama
Rua Justino Lopes 12C
1000 BISSAU
GUINEA-BISSAU

Anglicky:

Guinea-Bissau

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
GUINEA - BISSAU

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo portugalsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

HONGKONG
Hlavní město:

Victoria

ISO kód země:

HK

Francouzsky:

Hong Kong

Anglicky:

Hong Kong

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. CHAN Kwok-kwong
Flat 25, 12/F
Acacia Building
150 Kennedy Road
WAN CHAI
HONGKONG
Phone No.
E-mail address

EMS
HONGKONG

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

nejpozději následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky nebo čínsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

CHILE
Hlavní město:

Santiago de Chile

ISO kód země:

CL

Francouzsky:

Chili

Anglicky:

Chile

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Sr. Juan Pérez Gonzáles
El Bambú 18465
Los Parques de Maipú
SANTIAGO
CHILE
Phone No.
E-mail address

EMS
CHILE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky, španělsky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

CHORVATSKO
Hlavní město:

Záhřeb

ISO kód země:

HR

Francouzsky:

Croatie

Anglicky:

Croatia

Mr. Ivan Horvat
Zagrebacka 17/I stan 4
HR-10000 ZAGREB
CROATIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
CHORVATSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

místa s kódy 10000-10110, 10700-10980 nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
CHORVATSKO

Obchodní balík do zahraničí

Doba dopravy

Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 20118 – 20357, 21121 – 21485, 22109 –
22324, 23108 – 23452, 31113 – 31555, 32104 – 32284, 33402 – 33533, 34305 – 34553, 35109 –
35436, 40102 – 40332, 42106 – 42255, 43105 – 43541, 44107 – 44450, 47109 – 47314, 48100 –
48363, 49100 – 49297, 51209 – 51564, 52110 – 52477, 53105 – 53297

Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost
Celní náležitosti

www.ceskaposta.cz

15 dní
203
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg
x
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Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Vzor psaní adresy:

INDIE
Hlavní město:

Dillí

ISO kód země:

IN

Francouzsky:

Inde

Anglicky:

India

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. I.K. Taneja
Flat 100
Triveni Appartments
Pitampur
NEW DELHI 110034
INDIA
Phone No.
E-mail address

EMS
INDIE

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy
-

místa s kódy 110001-110078, 400001-400021, 400025-400037, 400049-400069, 400090-400104,
600001-600018, 600020-600036, 600038-600042, 600081-600094, 600096-600097, 700001700048, 700053-700056, 700059-700075, 700084-700108, 700119-700123 do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 5 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky nelze adresovat do míst s následujícími kódy:

Přípustná místa určení

www.ceskaposta.cz

110079-110999, 111001-120999, 121011-121999, 122005-122007, 122012-122014, 122019-122999,
123001-123999, 124001-124999, 125001-125999, 126001-126999, 127001-130999, 131001-131999,
132001-132999, 133001-133999, 134001-134999, 135001-135999, 136001-139999, 140001-140999,
141009, 141017-141999, 142001-142999, 143001-143999, 144015-144999, 145001-145999, 146001146999, 147001-147999, 148001-148999, 149001-149999, 150001-150999, 151001-151999, 152001152999, 153001-159999, 160001-160016, 160018-160999, 161001-170999, 171013-171999, 172001175999, 176001-176060, 176062-176214, 176216-176999, 177001-179999, 600098-600999, 601001603999, 604002-604999, 605001-605099, 605104-605106, 605110-605601, 605603-605999, 606001624999, 625010, 625013, 625023-625999, 626001-681999, 682010, 682014, 682040-682999, 683001694999, 695037, 695041-695999, 696001-699999, 700049-700052, 700057-700058, 700076-700083,
700109-700118, 700124-700999, 701001-733999, 734001-734099, 734102-734999, 735001-736999,
737001-737099, 737102-737999, 738001-750999, 751025-751029, 751032-751999, 752001-752999,
753015-753999, 754001-780999, 781002, 781033-781999, 782001, 790999,180002-180003, 180005180999, 181001-200999, 201014-201299, 201304-201999, 202001-207999, 208018-208999, 209001210999, 211015-211999, 212001-220999, 221003-221004, 221006, 221012-221999, 222001-225999,
226019, 226027-226999, 227001-247999, 248004,248011-248999, 249001-281999, 282011-282999,
283001-283999, 284004-284999, 285001-301999, 302007-302010, 302014, 302030-302031, 302034302999, 303001-379999, 380003, 380010-380012, 380017, 380020, 380025, 380029-380049, 380053,
380056-380060, 380062-380999, 381001-394999, 395011-395999, 396001-399999, 400022-400024,
400038-400048, 400070-400089, 400105-400999, 401001-402999, 403003, 403007-403599, 403602403999, 404001-410999, 411010, 411029, 411033, 411049-411050, 411053-411056, 411059-411999,
412001-451999, 452004, 452017-452999, 453001-461999, 462005-462006, 462009, 462012-462020,
462025-462029, 462033-462037, 462046-462999, 463001-473999, 474013-474019, 474021-474999,
475001-491999, 492002-492004, 492009-492999, 493001-499999, 500086-500999, 501001-501099,
501102-501999, 502001-516999, 517001-517499, 517502-517999, 518001-529999, 530006, 530010,
530019-530025, 530030-530042, 530049-530999, 531001-559999, 560031-560044, 560101-560999,
561001-569999, 570013, 570027-570999, 571001-599999, 600019, 600037, 600043-600080, 600095,
791001-791110, 791112-791999, 792001-792999, 793002-793999, 794001-794999, 795002-795999,
796002-796999, 797002-797999, 798001-798999, 799002-799999, 800027-800999, 801001-833999,

Strana 50/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
834007-834008, 834011-834999, 835001-899999, 900001-999999
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

INDONÉSIE
Hlavní město:

Jakarta

ISO kód země:

ID

Francouzsky:

Indonésie

Anglicky:

Indinesia

Mr. N. Suprapto
73, Jalan Cilaki
BANDUNG 40115
INDONESIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
INDONÉSIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 1 -4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka, šířka a výška: 900 mm, nejdelší rozměr nesmí být delší než 600 mm; u svitků délka a dvojnásobek
průměru max. 1040 mm, délka max. 900 mm.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

ÍRÁN
Hlavní město:

Teherán

ISO kód země:

IR

Francouzsky:

Iran (Rép. islamique)

Anglicky:

Dr. Ali Shariati Ave.
Post Company of the Islamic
Republic of Iran
Bldg. N° 2
N° 797
16314 TEHERAN
ISLAMIC REP. OF IRAN

Iran, Islamic Republic
of

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ÍRÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Teherán do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 až 5 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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IRSKO (KROMĚ SEVERNÍHO
IRSKA)

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Dublin

ISO kód země:

IE

Francouzsky:

Irlande

Mr. A. N. Other
23 Morehampton Road
DUBLIN 4
IRELAND

Anglicky:

Ireland, Republic of

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
IRSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
IRSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

15 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Vzor psaní adresy:

ISLAND
Hlavní město:

Reykjavík

ISO kód země:

IS

Francouzsky:

Islande

Anglicky:

Iceland

Helgi Helgsaon
Laugavegi 312
IS-105 REYKJAVIK
ICELAND

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

Obchodní balík do zahraničí
ISLAND
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

30 dní

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška nebo celní nálepka vyplněná anglicky, dánsky, islandsky, norsky nebo švédsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Vzor psaní adresy:

ITÁLIE
Hlavní město:

Řím

ISO kód země:

IT

Francouzsky:

Italie

Anglicky:

Italy

Sig. Mario Rossi
Viale Europa, 22
00144-ROMA RM
ITALY

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ITÁLIE

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy

do 3 dnů po příchodu.
V následujících místech jsou zásilky dodávány pouze v uvedených dnech:
Campitello Matese, Ponza - pondělí, pátek
Ventotene - pondělí, pátek
Giuliopoli - středa, pátek
Isola Salina, Vulcano - pátek
Tonale - úterý
Stromboli, Alicudi, Panarea - středa

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg
1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo italsky.

Celní náležitosti

Povinnost připojit k zásilce celní prohlášky platí pouze pro zásilky adresované do obcí Livigna a Campione
d`Italia, nebo části teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto
Ceresio.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ITÁLIE
Doba dopravy
Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry
hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
10 pracovních dnů
203
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 225 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
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c)

zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Vzor psaní adresy:

IZRAEL
Hlavní město:

Jeruzalém

ISO kód země:

IL

Francouzsky:

Israël

Anglicky:

Israel

M. Ploni Almoni
16, rue Yafo
94142 JERUSALEM
ISRAEL

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
IZRAEL

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy
-

Tel Aviv-Yafo, Arad, Ashdod, Ashqelon, Bat Yam, Beer Sheva, Bene Beraq, Dimona, Gan Yavne,
Gedera, Givatayim, Givat Shmuel, Haifa, Herzliyya, Hod Hasharon, Holon, Jerusalem, Kfar Saba,
Lod, Nes Ziona, Netanya, Netivot, Ofaqim, Or Yehuda, Petah-Tiqwa, Qiryat Gat, Qiryat Malakhi,
Qiryat Ono, Raanana, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Ramla, Rehovot, Rishon Leziyyon, Savyyon,
Shderot, Yahud, Yavne nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 4 hodiny.
Celní úřady jsou v pátek a v sobotu zavřeny.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, hebrejsky, arabsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

JAMAJKA
Hlavní město:

Kingston

ISO kód země:

JM

Francouzsky:

Jamaïque

Anglicky:

Jamaica

Mr. James Garner
2 Cargill Avenue
KINGSTON 10
JAMAICA, W.I.

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
JAMAJKA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Kingston nejpozději následující den po příchodu
ostatní místa do 3 až 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

JAPONSKO
Hlavní město:

Tokio

ISO kód země:

JP

Francouzsky:

Japon

Anglicky:

Japan

2-5, Marunouchi 3 chome
Naka-ku
AICHI
460 JAPAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
JAPONSKO

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy
-

10-20 Tokyo, 53-55, 572, 574, 584, 585, 587, 593 Osaka, 520 Shiga, 600 Kyoto, 630 Nara, 640
Wakayama, 650, 651-00, 660 Hyogo - nejpozději následující den,
ostatní místa do 2 – 6 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.
Celní úřady jsou o víkendu a svátcích zavřeny.

Dodávání ve dnech

pondělí až neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg
2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, japonsky nebo anglicky.

Celní náležitosti

Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

K zásilce, jejíž obsah má hodnotu vyšší než 200 000 YEN, musí být povinně připojena kopie faktury.
Ke každé zásilce, která obsahuje zboží a vzorky, musí být připojeny dvě kopie faktury, a to bez ohledu na
cenu obsahu.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

JEMEN1
Hlavní měšto:

San´á

ISO kód země:

YE

Francouzsky:

Yémen

Anglicky:

Yemen

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

M. Abdullah Mohamed
Abdul-Kader
17, Al-Ma´ehad
Habra
SANA´A
YEMEN
Phone No.
E-mail address

EMS
JEMEN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Sana´a nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky nebo arabsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

z důvodu nevyhovující bezpečnostní situace v Jemenu pozastavila Česká pošta, s.p., dočasně příjem všech druhů poštovních zásilek
adresovaných do Jemenu.
1

www.ceskaposta.cz
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Vzor psaní adresy:

JIŽNÍ AFRIKA
Hlavní město:

Pretoria

ISO kód země:

ZA

Francouzsky:

Afrique du Sud

Anglicky:

South Africa

Mr. J. Public
1234 Church Street
Colloyn
PRETORIA
0083 SOUTH AFRICA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 až 8 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,00 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do míst s následujícími kódy:

Přípustná místa určení

Johannesburg 1400-1699, 1700-1799, 2000-2198; Pretoria 0001-0300; Vereeniging 1800-1990; Durban 36003652, 4000-4094, 4359, 4360; Cape Town 7405-7599, 7700-8018.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

JORDÁNSKO
Hlavní město:

Amman

ISO kód země:

JO

Francouzsky:

Jordanie

Anglicky:

Jordan

Mr. Rajal Bashitti
4 str. Nicola Ghaneimeh Jabal
LUWEIBSEH-ALABDALY
AMMAN 11191 JORDAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
JORDÁNSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin, při příchodu zásilky do 17:00 hodin budou
doručeny ten samý den.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, arabsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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KAJMANSKÉ OSTROVY

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

George Town

ISO kód země:

KY

Francouzsky:

Cayman

Ms. Jane Smith
P.O.Box 123 SAV
GRAND CAYMAN
CAYMAN ISLANDS

Anglicky:

Cayman Islands

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KAJMANSKÉ OSTROVY

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Grand Cayman nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,06 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,00 m

Maximální hmotnost

10 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

KANADA
Hlavní město:

Ottawa

ISO kód země:

CA

Francouzsky:

Canada

Anglicky:

Canada

M. J. Arthur
1165 Rue McLean
KAMLOOPS BC V2B 5S8
CANADA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KANADA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Montreal nejpozději do 2 dnů,
místa s kódem JOM, SOP, TOP, TOV, VOT, VOW, XOA-XOG, YOA, YOB do 7 - 9 dnů po příchodu,
ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

KATAR
Hlavní město:

Dauhá

ISO kód země:

QA

Francouzsky:

Qatar

Anglicky:

Qatar

M. Abdullah Al Muraikhi
Po. Box……….
QATAR

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KATAR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Doha nejpozději do 2 dnů po příchodu;
ostatní místa do 3 až 5 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 1 hodina.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky nebo arabsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

KAZACHSTÁN
Hlavní město:

Astana

ISO kód země:

KZ

Francouzsky:

Kazakhstan

Anglicky:

Kazakhstan

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Ahmetov Serik Kairatovitch
ulica Mira, dom 14, kvartira 6
Kaskelen, Karasai raion
ALMATY oblast
KAZAKHSTAN
040900
Phone No.
E-mail address

EMS
KAZACHSTÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

regiony Almaty (KZAPAC, KZRSSS, KZALAB) do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin až 10 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, rusky, anglicky nebo kazašsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KEŇA
Hlavní město:

Nairobi

ISO kód země:

KE

Francouzsky:

Kenya

Anglicky:

Kenya

MR. JOHN BWANA
P O BOX 2784
NAKURU
20110
KENYA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KEŇA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Nairobi nejpozději následující den po příchodu, ostatní místa do 2 – 7 dnů po příchodu.
Zásilky s obchodním zbožím: nutno připojit kopii faktury.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě Marsabit HPO area a Moyale HPO area.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KOLUMBIE
Hlavní město:

Bogota

ISO kód země:

CO

Francouzsky:

Colombie

Anglicky:

Colombia

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Señor
Gabriel Garcia Mrquez
Premio Nobel de Literatura
SOCIEDAD DE ESCRITORES
COLOMBIANOS
Av. 15 no 80-13 oficina 702
ARACATACA-MAGDALENA
COLOMBIA
Phone No.
E-mail address

EMS
KOLUMBIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Bogota do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 5 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

KOREJSKÁ REPUBLIKA

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Soul

ISO kód země:

KR

Francouzky:

Corée (Rép.)

Anglicky:

Korea Republic of

International Postal Division
Bureau of Posts
Korea Post
154-1 Seorin-dong
Jongno-gu
SEOUL 110-110
KOREA (REP.)

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KOREJSKÁ REPUBLIKA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Soul nejpozději následující den po příchodu, ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, korejsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KOSTARIKA
Hlavní město:

San José

ISO kód země:

CR

Francouzsky:

Costa-Rica

Anglicky:

Costa Rica

Señor Carlos Torres
Calle 1 Ave 3 y 4 Casa 23
1000 SAN JOSE
COSTA RICA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KOSTARIKA
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 – 7 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KUBA
Hlavní měšto:

Havana

ISO kód země:

CU

Francouzsky:

Cuba

Anglicky:

Cuba

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Ministerio Informática
Ave Independencia s/n
19 de Mayo y Aranguren
Habana 6
CP 10600 CIUDAD HABANA
CUBA
Phone No.
E-mail address

EMS
KUBA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Havana do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

10 kg
3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo španělsky.

Celní náležitosti

K zásilce, jejíž hmotnost převyšuje 5 kg nebo jejíž obsah má hodnotu vyšší než 100 CUC, musí být povinně
připojena proforma, obchodní nebo konzulární faktura (potvrzena konzulem Kubánského velvyslanectví v
ČR). Zásilky s hodnotou obsahu vyšší než 200 CUC budou vráceny zpět odesílateli.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KUVAJT
Hlavní město:

Kuvajt

ISO kód země:

KW

Francouzsky:

Kuwait

Anglicky:

Kuwait

Hamad Abdallah Hassan
Al-Sabbahiya
Parcelle 4, rue 3, immeuble 11
54404 KUWAIT
KUWAIT

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KUVAJT

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, arabsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KYPR
Hlavní město:

Nikósie

ISO kód země:

CY

Francouzsky:

Chypre

Anglicky:

Cyprus

Mr. Andreas Panagiotou
Sofocleous 26
CY - 2008 STROVOLOS
CYPRUS

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KYPR
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 až 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
KYPR

Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 2450 – 2999, 4500 – 4999, 5280 – 5999,
7500 – 7999, 8240 - 8999

Úložní doba zásilek v zemi určení

3 dny

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

KYRGYZSTÁN
Hlavní město:

Biškek

ISO kód země:

KG

Francouzsky:

Kirghizistan

Anglicky:

Kyrgyzstan

720001 BISHKEK
Avenue Tchuy, 193, apt. 28
Kolpaeva Anara
KYRGYZSTAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
KYRGYZSTÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Bishkek, Lebedinovka nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky, francouzsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky nelze adresovat do regionů Doorot-Korgon of Osh a regionu Kazarman of Jalal-Abad.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LESOTHO
Hlavní město:

Maseru

ISO kód země:

LS

Francouzsky:

Lesotho

Anglicky:

Lesotho

Mr. Peter Makara
P.O.Box 500
MASERU 100
LESOTHO

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
LESOTHO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Maseru 100-190 nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 hodina.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LIBANON
Hlavní město:

Bejrút

ISO kód země:

LB

Francouzsky:

Liban

Anglicky:

Lebanon

Mr. Walid
235 Australia Street. 2nd floor
RAOUCHEH BEIRUT 2038 3054
LEBANON

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
LIBANON

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

4 celní prohlášky vyplněné anglicky, arabsky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LIBYE
Hlavní město:

Tripolis

ISO kód země:

LY

Francouzsky:

Libye

Anglicky:

Libya

Mr. Mohamed Ali Khalifa
Av. Al Ghazaly 12
TRIPOLI
LIBYAN JAMAHIRIYA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
LIBYE

EMS
Upozornění: z důvodu nevyhovující bezpečnostní situace v Libyi pozastavila Česká pošta, s.p., dočasně
příjem všech druhů poštovních zásilek adresovaných do Libye.

Doba dopravy

Limit pro dodání:
-

Tripoli, Garian, Koms, Musrata, Sirt následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 – 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky, arabsky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Tripoli, Beida, Benghazi, Brak, Derna, Garian, Ghadames,
Ghat, Koms, Morzouk, Musrata, Sebha, Sirt, Tobruk.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LITVA
Hlavní město:

Vilnius

ISO kód země:

LT

Francouzsky:

Lituanie

Anglicky:

Lithuania

Gerb p. Jonui Jonaičiui
Laisvés pr. 40-12
LT-04340 VILNIUS
LITHUANIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

:

EMS
LITVA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Vilnius následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
LITVA
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

15 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LOTYŠSKO
Hlavní město:

Riga

ISO kód země:

LV

Francouzsky:

Lettonie

Anglicky:

Latvia

Kaspars Ozolinš
Katlakalna ielã 7, dz. 1
RIGA, LV-1073
LATVIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
LOTYŠSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Riga do 2 dnů po příchodu,
Ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
LOTYŠSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

30 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

LUCEMBURSKO
Hlavní město:

Luxemburg

ISO kód země:

LU

Francouzsky:

Luxembourg

Anglicky:

Luxembourg

M. Jacques Muller
71, route de Longwy
4750 PETANGE
LUXEMBURG

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
LUCEMBURSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

následující den po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
LUCEMBURSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

1 měsíc

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MACAO
Hlavní město:

Macao

ISO kód země:

MO

Francouszky:

Macao

Anglicky:

Macau

Sr. XXX
Av. da Praia Grande, Bloco II
17 andar, moradia F
MACAO

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MACAO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,05 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,50 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky, čínsky nebo portugalsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MADAGASKAR
Hlavní město:

Antananarivo

ISO kód země:

MG

Francouzsky:

Madagascar

Anglicky:

Madagascar

Mr. Ramisera Colomb
Lot 67 Parcelle 1139
Ankirihiry North
501 TOMASINA
MADAGASCAR

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MADAGASKAR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Antananarivo nejpozději do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.
Doručování na venkov se může prodloužit až o 2 dny.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Antananarivo (včetně předměstí), Antsirabe, Antsiranana,
Fianarantsoa, Majunga, Morondava, Nossi-Be, Sainte-Marie, Tamatave, Tolagnaro, Tuléar.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

MAĎARSKO
Hlavní město:

Budapešť

ISO kód země:

HU

Francouzsky:

Hongrie (Rép.)

Anglicky:

Hungary (Rep)

MÁTÉ JÓZSEF
BUDAPEST
VIRÁG TÉR 3. IV. 61
1037
HUNGARY (REP.)

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MAĎARSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Budapešť nejpozději následující den po příchodu,.
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
MAĎARSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

10 pracovních dnů

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

Poštovní poukázka Z/A
MAĎARSKO
Úhrada poukázané penežní
částky odesílatelem
Vyplacení poukázané penežní
částky příjemci
Cenová skupina
Nejvyšší možná částka
Přepočtová měna
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Poštovní poukázka Z/A
V hotovosti
Na účet
Poštovní poukázka hotovost – účet (Z/A)
2 500 EUR
EUR
Adresátem poukázané peněžní částky může být kterákoliv banka.
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Vzor psaní adresy:

MAKEDONIE
Hlavní město:

Skopje

ISO kód země:

MK

Francouzsky

L´ex-République
yougoslave de
Macédonie

Anglicky:

M. Petar Kostovski
Ul. Kozle br. 15
MK- 91000 SKOPJE
L´EX-REP. YOUGOSLAVE DE
MACEDOINE

The former Yugoslav
Republic of Macedonia

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MAKEDONIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Skopje následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 3 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost
Celní náležitosti

Informace o některých předpisech
země určení

30 kg
1 celní prohláška vyplněná francouzsky, makedonsky nebo anglicky.
Zásilky s obsahem mincí, bankovek, cenných papírů, cestovních šeků, platiny, zlata nebo stříbra
zpracovaného i nezpracovaného, drahokamů, klenotů a ostatních cenných předmětů nejsou dovoleny.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MALAJSIE
Hlavní město:

Kuala Lumpur

ISO kód země:

MY

Francouzsky:

Malaisie

Anglicky:

Malaysia

Mr. Anuar bin Samsudin
No. 66 Jalan Kenari
Taman Kenari
43000 KAJANG, SELANGOR
MALAYSIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MALAJSIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Kuala Lumpur následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 5 dnů
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MALAWI
Hlavní město:

Lilongwe

ISO kód země:

MW

Francouzsky:

Malawi

Anglicky:

Malawi

Mr. W.M. Lundu
P.O. Box 537
BLANTYRE
MALAWI

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MALAWI

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Lilongwe nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě: Bilira, Chapananga, Chiromo, Choma, Engucwini, Mlowe,
Mbalachanda, Chilowamatambe, Luwerezi.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MALEDIVY
Hlavní město:

Male

ISO kód země:

MV

Francouzsky:

Maldives

Anglicky:

Maldives

MALDIVES POST LIMITED
26, BODUTHAKURUFANANU
MAGU
MALÉ 20026
MALDIVES

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MALEDIVY

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Male následující den po příchodu,
ostatní místa do 5 až 6 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Male, Hulhule, Hulhu Male, K. Viligili, Seenu Atol.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MALTA
Hlavní město:

Valletta

ISO kód země:

MT

Francouzsky

Malte

Anglicky:

Malta

Mr Gorg Mallia
38 Triq it-Tempji Neolitici
Hamrun
HMR 1428
MALTA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MALTA
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

následující den po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
MALTA
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

3 měsíce

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MAROKO
Hlavní město:

Rabat

ISO kód země:

MA

Francouzsky:

Maroc

Anglicky:

Morocco

Monsieur Saad Ali
20 Avenue Hassan II
53000 IFRANE
MOROCCO

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MAROKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Casablanca následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: dodání zásilek je závislé na době celního projednání.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo arabsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MAURICIUS
Hlavní město:

Port Louis

ISO kód země:

MU

Francouzsky:

Maurice

Anglicky:

Mauritius

Mr. John Smith
32, Raoul Rivet Street
Camp Chapelon
PORT LOUIS
MAURITIUS

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MAURICIUS

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MEXIKO
Hlavní město:

Ciudad de México

ISO kód země:

MX

Francouzsky:

Mexique

Anglicky:

Mexico

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Sra Otilia Ramos Perez
Urión 30
Col. Tlatilco
02860 MEXICO, D.F.
MEXICO
Phone No.
E-mail address

EMS
MEXIKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Mexico City a místa s kódy: 52900-52999, 54000-54190, 54700-54769, 54800-54879, 5500055599, 55700-55739, 57000-57999 do 3 dnů po příchodu,
ostatní místa do 4 – 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 96 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná španělsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MOLDAVSKO
Hlavní město:

Kišiněv

ISO kód země:

MD

Francouzsky:

Moldova

Anglicky:

Moldova

Cucu Vasile
Str. Eminescu, Nr. 25/1, AP. 14
MD-2012 CHISINAU
REPUBLIC OF MOLDOVA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MOLDAVSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

Dodávání ve dnech

-

Kišiněv nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.
pondělí až pátek. V sobotu a neděli se doručuje pouze v Kišiněvě.

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky, rumunsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MONAKO
Hlavní město:

Monaco

ISO kód země:

MC

Francouzsky:

Monaco

Anglicky:

Monaco

M. René Martin
1 AVENUE de L´HERMITAGE
98000 MONACO
MONACO

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MONAKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 - 4 dnů po příchodu na letiště Paris-Roissy.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MONGOLSKO
Hlavní město:

Ulánbátar

ISO kód země:

MN

Francouzsky:

Mongolie

Anglicky:

Mongolia

Mr. Temuujin Dashnyam
6-r horoolol-2, Hudaldaanii gudamj-52/4
Apart-30-29
ULAANBAATAR, 15141
MONGOLIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MONGOLSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

oblasti s kódy 11xxx-18xxx nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 3 – 7 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do míst s kódy: 11xxx-18xxx, 21060, 22070, 23110, 41100, 42010, 43080, 44100,
45040, 46080, 48090, 61020, 62160, 63080, 65130, 67120, 64090, 81090, 82080, 83120, 84140, 85160,
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MOSAMBIK
Hlavní město:

Maputo

ISO kód země:

MZ

Francouzsky:

Mozambique

Anglicky:

Mozambique

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

José Matola
Av. Mártires da Machava
252, 50 andar, flat 3
1100 MAPUTO
MAPUTO
MOZAMBIQUE
Phone No.
E-mail address

EMS
MOSAMBIK

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Maputo do dvou dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 až 4 dnů po příchodu,
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo portugalsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

MYANMAR
Hlavní město:

Naypyidaw

ISO kód země:

MM

Francouzsky:

Myanmar

Anglicky:

Myanmar

Myanmar Post and
Telecommunications
No 43 Bo Aung Gyaw Street
YANGON, 11181

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
MYANMAR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

Dodávání ve dnech

-

Yangon nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 7 hodin.
pondělí až sobota. Dodávání v sobotu pouze v Yangonu.

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do Yangonu a Nay Pyi Taw City.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

NĚMECKO
Hlavní město:

Berlín

ISO kód země:

DE

Francouzsky:

Allemagne

Anglicky:

Germany

Herrn
Quincy Happy
Wacholderweg 52a
26133 OLDENBURG
GERMANY

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
NĚMECKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

103
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg
1 celní prohláška vyplněná francouzsky, německy, anglicky nebo italsky.

Celní náležitosti

Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na ostrov Helgoland a území
Büsingen.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
NĚMECKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Vzor psaní adresy:

NIKARAGUA
Hlavní město:

Managua

ISO kód země:

NI

Francouzsky:

Nicaragua

Anglicky:

Nicaragua

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Sr. Juan Manuel Nurinda
Del Hotel Granada 1c. arriba 75 vrs. alsur.
Reparto Santa Isabel
050-008-4
GRANADA, GRANADA
NICARAGUA
Phone No.
E-mail address

EMS
NIKARAGUA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Managua následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

4 celní prohlášky vyplněné anglicky, francouzsky nebo španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

NIZOZEMSKO
Hlavní město:

Amsterodam

ISO kód země:

NL

Francouzsky:

Pays-Bas

Anglicky:

Netherlands

Mr. J. de Vries
Adrianastraat 34
1234 AB POSTDAM
NETHERLANDS

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
NIZOZEMSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

úterý až sobota

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
NIZOZEMSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

21 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

NORSKO
Hlavní město:

Oslo

ISO kód země:

NO

Francouzsky:

Norvège

Anglicky:

Norway

Peder Larsen
Karl Johansgate 25 B
0025 OSLO
NORWAY

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
NORSKO

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy

Oslo nejpozději do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 8 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky, dánsky, německy, norsky nebo švédsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
NORSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 5 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 9xxx

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška nebo celní nálepka vyplněná anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

NOVÝ ZÉLAND
Hlavní město:

Wellington

ISO kód země:

NZ

Francouzsky:

Nouvelle-Zélande

Anglicky:

New Zealand

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Jollys Jewellery
236 Majoribanks Street
Mount Victoria
WELLINGTON 6011
NEW ZEALAND
Phone No.
E-mail address

EMS
NOVÝ ZÉLAND

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

velká města do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.
U venkovských oblastí nutno tolerovat zpoždění.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 18 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PÁKISTÁN
Havní město:

Islamábád

ISO kód země:

PK

Francouzsky:

Pakistan

Anglicky:

Pakistan

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. Nasratullah Khan
House No 17-B
Street No 30
Sector F-7/1
ISLAMABAD-44000
PAKISTAN
Phone No.
E-mail address

EMS
PÁKISTÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Karachi následující den po příchodu,
ostatní místa do pěti dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Karachi City 74000, 74200, 74400, 74600, 74700, 74800,
74900, 75600, B.Pur 63100, D.G.Khan 32200, Faisalabad 38000, Gujranwala 52250, Hyd 71000, Islamabad
44000, Peshwar 25000, Quetta 87300, R. Pindi 46000, R.Y.Khan 64200, Sialkot 51310, Sukkur 65200
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 90 dnů od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PANAMA
Hlavní město:

Ciudad de Panamá

ISO kód země:

PA

Francouzsky:

Panama

Anglicky:

Panama

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

LICENCIADO GREGORIO
FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
INFONET S.A.
0835, PARQUE LEFEVRE
PROVINCIA DE PANAMÁ
PANAMA (REP.)
Phone No.
E-mail address

EMS
PANAMA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Panama City nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodiny.
Adresátovi je zasláno avízo o příletu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky nebo španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

PAPUA-NOVÁ GUINEA

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Port Moresby

ISO kód země:

PG

Post PNG
P.O. Box 3264
BOROKO 111 NCD
PAPUA NEW GUINEA

Francouzsky:

Papouasie-NouvelleGuinée

Anglicky:

Papua New Guinea

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
PAPUA – NOVÁ GUINEA
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PARAGUAY
Hlavní město:

Asunción

ISO kód země:

PY

Francouzsky:

Paraguay

Anligky:

Paraguay

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Señor Juan Manuel Fernández
Ed. Lider I, Piso 3 – Departamento 20
Bloque A
Palma No 1538
1536 ASUNCIÓN
PARAGUAY
Phone No.
E-mail address

EMS
PARAGUAY

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Asunción nejpozději do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 8 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky nebo španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PERU
Hlavní město

Lima

ISO kód země:

PE

Francouzsky:

Pérou

Anglicky:

Peru

Sra. Esperamza Alcala V.
Calle La Merced 125
AREQUIPA
PERU

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
PERU

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Lima nejpozději do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 20 dnů po příchodu.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 6 hodin.
Celní úřady jsou v sobotu a v neděli zavřeny.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost
Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

30 kg
4 celní prohlášky vyplněné španělsky, anglicky nebo francouzsky.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

POLSKO
Hlavní město:

Varšava

ISO kód země:

PL

Francouzsky:

Pologne

Anglicky:

Poland

Sz. Pan
Czeslaw Gzegzolka
UL. Kreta 15m 10
00-950 WARSZAWA
POLSKA / POLAND

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
POLSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Varšava nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

101
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Největší možné rozměry
Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
POLSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální

www.ceskaposta.cz
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

Poštovní poukázka Z/A
POLSKO
Úhrada poukázané penežní
částky odesílatelem
Vyplacení poukázané penežní
částky příjemci
Cenová skupina
Nejvyšší možná částka
Přepočtová měna
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Poštovní poukázka Z/A
V hotovosti
Na účet
Poštovní poukázka hotovost – účet (Z/A)
2 000 USD
USD
Adresátem poukázané peněžní částky může být kterákoliv banka.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PORTORIKO
Hlavní město:

San Juan

ISO kód země:

PR

Francouzsky:

Porto-Rico

Anglicky:

Puerto Rico

viz. Spojené státy americké
Phone No.
E-mail address

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

EMS
PORTORIKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,52 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,74 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, španělsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

PORTUGALSKO
Hlavní město:

Lisabon

ISO kód země:

PT

Francouszky:

Portugal

Anglicky:

Portugal

Dr. Nuno Figueiredo
R. Leal da Camara 31 RL ESQ
ALGUEIRAO
2725-079 MEN MARTINS
PORTUGAL

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
PORTUGALSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Lisboa nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Největší možné rozměry
Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst včetně ostrovů Azory a Madeira.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

Obchodní balík do zahraničí
PORTUGALSKO

Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 9000 – 9400
do 5 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 9500 – 9980

Úložní doba zásilek v zemi určení

10 pracovních dnů

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Strana 121/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

RAKOUSKO
Hlavní město:

Vídeň

ISO kód země:

AT

Francouzsky:

Autriche

Anglicky:

Austria

Frau
Yvonne Leskovar
Postgasse 1
1010 WIEN
AUSTRIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
RAKOUSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Vídeň následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Největší možné rozměry
Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
RAKOUSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

RUMUNSKO
Hlavní město:

Bukurešť

ISO kód země:

RO

Francouzsky:

Roumanie

Anglicky:

Romania

Posta Romana S.A.
Calea Giulesti 6-8
060274 BUCHAREST
ROMANIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
RUMUNSKO

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy

Bukurešť nejpozději následující den po příchodu,
Bacau, Brasov, Cluj, Konstanta, Craiova, Galati, Iasi, Ploiesti, Timisoara do 2 až 3 dnů po příchodu,
ostatní místa do 10 dnů po příchodu

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
RUMUNSKO
Doba dopravy
Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost
Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání: Bukurešť
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.
14 dní
203
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg
x
Nedovolený obsah.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Vzor psaní adresy:

RUSKO
Hlavní město:

Moskva

ISO kód země:

RU

Francouzsky:

Russie (Fédération de)

Anglicky:

Russian Federation, The

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Ivanov Alexander Ivanovitch
ul. Lesnaya d. 5, kv. 176
g. MOSKVA
RUSSIAN FEDERATION
125075
Phone No.
E-mail address

EMS
RUSKO

Doba dopravy

Dodávání ve dnech
Cenová skupina
Největší možné rozměry
Maximální hmotnost
Celní náležitosti

EMS
Limit pro dodání:
1. pásmo - do 2 dnů po příchodu,
2. pásmo - do 3 až 4 dnů po příchodu,
3. pásmo - do 4 až 7 dnů po příchodu,
4. pásmo - do 7 až 8 dnů po příchodu,
5. pásmo - do 8 - 9 dnů po příchodu,
6. pásmo - do 9 - 10 dnů po příchodu,
7. pásmo - do 10 - 11 dnů po příchodu,
8. pásmo - do 11 - 14 dnů po příchodu.
Zařazení míst do jednotlivých pásem je v seznamu (viz níže).
Doručení zásilek pro venkov může být delší ještě o 2 - 3 dny.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 72 hodin.
Celní úřady jsou v sobotu a v neděli zavřeny.
pondělí až pátek
104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m
30 kg
3 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě: Chaibucha and Yamsk 686440, Garmanda 686441, Gizhiga
Přípustná místa určení
686442, Tachtoyamsk 685922, Verchniyi paren 686433, Republika de Tchetchnya 364xxx a 366xxx.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
1. pásmo:
Moskva 101000-130980; St. Petersburg 190000-200995;
2. pásmo:
Moskevský region 140000-144012; Mytishi 145101-145117; Yaroslavl 15000-150066, 150700-150999;
Ivanovo 153000-153051, 153700-153999; Kostroma 156000-156029, 156961-156999; Ukhta 169300169379; Tver 170000-170100, 170700-170978; Smolensk 214000-214099, 214700-214962; Kaliningrad
236000-236989; Bryansk 241000-241050, 241700-241991; Kaluga 248000-248921, 248950-248970; Tula
300000-300999; Orel 302000-302500, 302700-302961; Kursk 305000-305048; Belgorod 308000-308099,
308700-308991; Rostov na Donu 344000-344999; Krasnodar 350000-350999; Sochi 354000-354399;
Stavropol 355000-355899; Miniralnye Vody 357200-357270; Vladikavkaz 362000-362911; Makhachkala
Rozdělení do pásem pro potřeby 367000-367999, Ryazan 390000-390099, 390700-390972; Tambov 392000-392038, 392700-392999;
dodání
Voronezh 394000-394964; Lipetsk 398000-398070, 398700-398999; Volgograd 400000-400970; Saratov
410000-410086, 410507, 410700-410999; Astrakhan 414000-414999; Kazan 420000-421992; Yoshkar-Ola
424000-424913, 424918-424999; Izhevsk 426000-426999; Saransk 430000-430950; Penza 440000-440072,
440700-440999; Samara 443000-443125, 443700-443989; Ufa 450000-450999; Chelyabinsk 454000-454899,
454960-454999, 455000-455051; Magnitogorsk 455999; Orenburg 460000-460058, 460700-460999;
Vladimir 600000-600999; Nizhniy Novgorod 603000-603998; Perm 614000-614999; Ekaterinburg 620000620999; Salekhard 629000-629100, 629885-629965; Tumen 625000-625500, 625700-625991; KhantyMansiysk 628000-628013, 628700-628950; Surgut 628400-628422; Nizhnevartovsk 628600-628629; Novy
Urengoy 629300-629307; Noyabyrsk 629800-629811; Novosibirsk 630000-630201, 630700, 630880-630993;
Tomsk 63400-634069, 634880-634971; Omsk 644000-644971; Kemerovo 650000-650999; Novokuznetsk
654000-654150; Barnaul 656000-656999; Arkhangelsk 163999; Naryan-Mar 166000-166700, 166970;
Syktyvkar 167000-167999; Velikiy Novgorod 173999; Pskov 180099; Murmansk 183000; Petrozavodsk
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185000; St. Petersburg region 187000-188992
3. pásmo:
Anapa 353417-353459; Novorossiysk 353900-353999; Elista 358000-358903; Nalchik 360000- 360904;
Grozny 364000-364700, 366000; Cherkessk 369000-369015, 369700-369999; Cheboksary 428000-428999;
Tolyatti 445000-445092; Kirov 610000-610999; Norilsk 663300-663345; Ulan-Ude 670000-670999; Chita
672000-672051, 672880672999; Yakutsk 677000- 677999; Khabarovsk 680000-680099, 680880-680999;
Petropavlovsk-Kamchatsky 683000-683982; Magadan 685000-685961; Vladivostok 690000-690992, YuzhnoSakhalinsk 693000-693970; Vologda 160999
4. pásmo:
Yaroslavl region 150501-150564, 152000-152990; Kostroma region 156510-156901,157000- 157998; Usinsk
169710-169712; Vorkuta 169900-169999; Tver region 170502-170562, 171040-172899; Murmansk region
184001-184716; Kostomuksha 186930-186942; Smolensk region 214501-214580, 215002-216799;
Kaliningrad region 238000-238769; Bryansk region 241500-241560, 242017-243677; Kaluga region 248926,
249000-249968; Tula region 301000-301997; Orel region 302501-302546, 303002-303995; Kursk region
305501-305545, 306000-307939; Belgorod region 308501-308599, 309000-309999; Rostov region 346000347949, Krasnodar territory352000-353416, 353460-353899; Stavropol territory 356000-357199, 357300357981; North Ossetia-Alania Republic 363001-363760; Maykop 385000-385099, 385799-385899; Ryazan
region 390502-390550, 39100-391999; Tambov region 392502-392564, 393000-393996; Voronezh region
396002-397985; Lipetsk region 398501-398560, 399000-399959; Volgograd region 403000-404622; Saratov
region 410502-410506, 410508-410540, 412001-413965; Astrakhan region 416009-416550; Tatarstan
republic 422000-423993; Mari El republic 424915, 425000-425595; Udmurtia republic 427000-427997;
Mordoviya republic 431021-431914; Ulyanovsk 432000-432099; Penza region 440100-440699, 442000442965; Samara region 443520- 443548, 445093-446981; Republic of Bashkortostan 452000-453889;
Chelyabinsk region 454901- 454930, 455052-455998, 456000-457696; Orenburg region 460500-460599,
461000-462895; Vladimir region 601001-602359; Nizhniy Novgorod region 606000-607957; Perm region
617000-619683; Sverdlovsk region 622000-624999; Nadym 629730-629763; Strezhevoy 634878, 636780636789; Kurgan 640000-640961; Omsk region 646001-646992; Dudinka 647000-647005, 647501-647506;
Gorno-Altaysk 649000-649007, 649700; Kemerovo region 652010-653999, 654151-654261; Abakan 655000655022, 655961-655966; Blagoveschensk 675000-675827, 675829-675999; Novgorod region 173501173535, 174150-175475; Velikiy Novgorod region 173000-173025, 173700-173998; Pskov region 180000180009, 180502-180569, 180700-180961, 181000-182933; Murmansk region 183001-183985
5. pásmo:
Ivanovo region 153502-153550, 155000-155938; Kalmykia republic 359001-359469, Kabardino-Balkaria
republic 361009-361823; Dagestan republic 368000-368998; Karachaevo-Cherkessia republic 369100369429; Nazran 386100-386106, 386700, 386899; Chuvashia republic 429020-429965; Kirov region 612010613999; Tumen region 625501-625551, 626011-627769; Khanty-Mansiysk area 628100-628399, 628423628599, 628630-628690; Yamalo-Nenetsky area 629308-629729, 629764-629799, 629812-629880;
Novosibirsk region 630500-630559, 630833, 632071-633654; Tomsk region 634501-634877,636000636779,636790-636955; Krasnoyarsk region 648000-648594, 662010-663299, 663346-663981; Altay region
658000-659909; Irkutsk region 665000-666960, 669000-669522; Kyzyl 667000-667099, 667950-667999,
Zabaykalye territory 672512-672840, 673000-674698, 687000-687599; Mirny 678170-678179, Neryungri
678960-678999; Birobidzhan 679000-679099, 679100-679699; Elizovo 684000-684007, 684039, Anadyr
689000-689099, Kholmsk 694620-694689; Vologda region 160000-160034, 160501-160561, 160700,
160838-160860, 161050-162969; Arkhangelsk region 163000-163100, 163502-163580, 163700-163999,
164000-165792; Nenetskiy area 166702-166750, Republic of Komi 168020-169299, 169380-169709, 169713169899; Petrozavodsk region 185001-185099, 185900-185999; Republic of Kareliya 185501-185899, 186000186929, 186943186985
6. pásmo:
Republic of Adygeya 685100-385798; Ulyanovsk region 433000-433999; Kurgan region 641000-641988;
Republic of Khakassia 655100-655799; Republic of Buryatiya 671001-671959; Tynda 675828, 676264676296; Sakha republic (Yakutia) 678000-678169, 678180-678959; Khabarovsk territory 680501-680799,
681000-682992, Kamchatka territory 684008-684038, 684040-684500, 688000-688902; Magadan region
686050-686442; Primorye territory 692001-692998; Sakhalin region 694001-694619, 694690-694929
7. pásmo:
Ingushetia republic 386000-386099, 386107-386699; Taymyrskiy area 647006-647500, Republic of Altay
649100-649497, 649740-649810, Republic of Tyva 667100-667949, 668000-668999; Amur region 676000676263, 676297-676999
8. pásmo:
Baykonur 468320-468700; Evreyskay area 679700-679950; Chukotka distrikt 689100-689700
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Strana 127/167

Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

RWANDA
Hlavní město:

Kigali

ISO kód země:

RW

Francouzsky:

Rwanda

Anglicky:

Rwanda

M. Pierre Simon
B.P. 3425
KIGALI
RWANDA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
RWANDA

Doba dopravy

Dodávání ve dnech
Cenová skupina
Největší možné rozměry
Maximální hmotnost

EMS
Limit pro dodání:
Kigali nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.
pondělí až pátek
105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m
30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

ŘECKO
Hlavní město:

Atény

ISO kód země:

GR

Francouzsky:

Grèce

Anglicky:

Greece

Mr. George PANAGIOTOU
1, D. GOUNARI STREET
151 24 MAROUSI
GREECE

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ŘECKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
Atény, Pireus nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Největší možné rozměry
Maximální hmotnost
Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

30 kg
1 celní prohláška vyplněná anglicky, francouzsky nebo řecky.
Povinnost připojit k zásilce celní prohlášky platí pouze pro zásilky adresované na horu Athos.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ŘECKO

Doba dopravy

Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 37000 – 38199, 38600 – 41199, 41600 –
45199, 45600 – 48999, 50000 – 53999, 58000 –62999, 64000 – 69999, 75000 – 85999
do 5 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 28000 – 29999, 31000 – 31999, 49000 –
49999, 70000 – 74999
15 dní
204
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

x

www.ceskaposta.cz
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Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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S. KITTS A NEVIS

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Basseterre

ISO kód země:

KN

Francouzsky:

Saint-Christophe (saint-Kitts)et-Nevis

Mrs. Angela Caines
Branch Street
BASSETERRE, ST. KITTS
ST. KITTS AND NEVIS

Anglicky:

Saint Chrisopher (St Kitts) and

Phone No.
E-mail address

Nevis
Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

EMS
SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 1 hodina.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

107
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SAN MARINO
Hlavní město:

San Marino

ISO kód země:

SM

Francouzsky:

Saint-Marin

Anglicky:

San Marino

Postes at Télécommunications
Contrada Omerelli 17
47890 SAN MARINO
REP. OF SAN MARINO

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SAN MARINO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 3 dnů po příchodu zásilky na letiště v Římě.

Dodávání ve dnech

x

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,00 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SINT MAARTEN
Hlavní město:

Philipsburg

ISO kód země:

SX

x

Francouzsky:

-

Anglicky:

Sint Maarten

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

EMS
SINT MAARTEN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost
Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

30 kg
1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo nizozemsky.
Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SALVADOR
Hlavní město:

San Salvador

ISO kód země:

SV

Francouzsky:

El Salvador

Anglicky:

El Salvador

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Señora Rina isabel Peña Borja
Colonia Universitaria Norte # 2
Calle Alcaine #29
CP 1120 – MEJICANOS
SAN SALVADOR
EL SALVADOR
Phone No.
E-mail address

EMS
SALVADOR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

San Salvador, San Marcos, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos,
Ayutuxtepeque nejpozději následující den po příchodu.
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky, francouzsky nebo španělsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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SAÚDSKÁ ARÁBIE

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Rijád

ISO kód země:

SA

Francouzsky:

Arabie saoudite

Mr. Ibrahim Mohamad
P.O. Box 56577
RIYADH 11564
SAUDI ARABIA

Anglicky:

Saudi Arabia

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SAUDSKÁ ARÁBIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Rijád nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 – 5 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až středa, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SINGAPUR
Hlavní město:

Singapur

ISO kód země:

SG

Francouzsky:

Singapour

Anglicky:

Singapore

Ms. Tan Bee Soo
16 Sandilands Road
SINGAPORE 546080
REP. OF SINGAPORE

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SINGAPUR

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

nejpozději následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 5 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst na pevnině a na ostrovy Sentosa a Jurong.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SLOVENSKO
Hlavní město:

Bratislava

ISO kód země:

SK

Francouzsky:

Slovaquie

Anglicky:

Slovakia

Iveta Hololová
Kukučínova 34
010 01 ŽILINA
SLOVAKIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SLOVENSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

100
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
SLOVENSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

18 dní

Cenová skupina

201

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

Obchodní psaní do zahraničí
SLOVENSKO
Doba dopravy

Obchodní psaní do zahraničí
Limit pro dodání:
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

Obchodní psaní na Slovensko

Nejmenší možné rozměry

14 x 9 cm

Největší možné rozměry

Zásilka musí být plochého, pravoúhlého tvaru. Maximální rozměry zásilky nesmějí přesahovat délku 35,3 cm,
šířku 25 cm a výšku 2 cm včetně vložených drobných předmětů. Zásilka musí být upravena tak, aby bylo
možné ji doručit do běžné domovní schránky.

Minimální jednorázové podání

500 ks zásilek shodných rozměrů, shodného obsahu, shodného tvaru a stejného hmotnostního stupně.

Maximální hmotnost

1 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Obsahem zásilky mohou být pouze noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, prospekty nebo tiskoviny
výhradně reklamního charakteru. Součástí zásilek podaných jako „Obchodní psaní do zahraničí“ mohou být i
drobné předměty nepatrné ceny. Obsahem zásilky nesmějí být sdělení jiného než reklamního charakteru a
věci obecně zakázané.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

V případě psaní adresních údajů na zásilce strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm.
Pokud je k vyznačení adresních údajů na zásilce použit adresní štítek, jeho rozměry musí být min. 3,5 x 7 cm.
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Vzor psaní adresy:

SLOVINSKO
Hlavní město:

Lublaň

ISO kód země:

SI

Francouzsky:

Slovénie

Anglicky:

Slovenia

Gospa
Nada Meden
Presemova ul. 16
4000 KRANJ
SLOVENIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SLOVINSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
SLOVINSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

15 dní

Cenová skupina

202

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Abú Dhabí

ISO kód země:

AE

Francouzsky:

Emirats arabes unis

MR. OMAR HUSSAIN
P.O. BOX 111
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

Anglicky:

United Arab Emirates

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Dubaj nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 6 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až čtvrtek, sobota a neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo arabsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Washington

ISO kód země:

US

Francouzsky:

Amérique (Etats-Unis)

ABC MOVERS
1500 E MAIN AVE STE 201
SPRINGFIELD VA 22162–1010
UNITED STATES OF AMERICA

Anglicky:

United States of America

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,52 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,74 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě míst s kódy:

Přípustná místa určení

00000-00500, 03308-03430, 03610-03739, 34000-34600, 34798-34944, 41863-42000, 42789-43000, 5165752000, 52810-53000, 55189-55300, 56764-56900, 57800-58000, 58857-59000, 64200-64400, 64875-64998,
69368-70000, 81659-82000, 83878-84000, 84792-85000, 85776-85900, 86055-86300, 86557-87000, 8859688900, 89884-90000, 96200-96699, 96799, 96898, 96900-96999, 98688-98800, 09000-09899.09000-09899,
34000-34999, 96200-96699; Guam, Palau, Micronesia, Mariana Island, Marshall Island 96900-96999;
Američan Samoa 96799; Wake Island 96898.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SRBSKO
Hlavní město:

Bělehrad

ISO kód země:

RS

Francouzsky:

Serbie

Anglicky:

Serbia

Mr. Petar Petrovic
Palmotićeva 27 - 8
106314 BEOGRAD
REPUBLIC OF SERBIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
SRBSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

dokumenty do 2 dnů po příchodu, zboží do 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: v uvedeném limitu je adresátovi zasláno oznámení o příchodu zásilky.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě míst s kódy: 38000 - 38999
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

SRÍ LANKA
Hlavní město:

Kolombo

ISO kód země:

LK

Francouzsky:

Sri Lanka

Anglicky:

Sri Lanka

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. A. L. Perera
201 Shanti Villa
Silkhouse Street
KANDY
20000
SRI LANKA
Phone No.
E-mail address

EMS
SRÍ LANKA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Colombo nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 hodina.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ŠPANĚLSKO
Hlavní město:

Madrid

ISO kód země:

ES

Francouzsky:

Espagne

Anglicky:

Spain

Sr. D. Alvaro Blanco Ruiz
Luna, 10-3º
28300 ARANJUEZ (MADRID)
SPAIN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ŠPANĚLSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg
1 celní prohláška vyplněná francouzsky nebo španělsky.

Celní náležitosti

Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na území Ceuty, Melilly a na
Kanárské ostrovy.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ŠPANĚLSKO

Doba dopravy

Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

Maximální hmotnost
Celní náležitosti

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 07100 – 07999, 35000 – 35099
do 5 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ 35100 – 35999, 38100 – 38999
14 dní
204
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
30 kg
x
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ŠVÉDSKO
Hlavní město:

Stockholm

ISO kód země:

SE

Francouzsky:

Suède

Anglicky:

Sweden

Mr. Karl Andersson
Storgatan 27
SE-114 55 STOCKHOLM
SWEDEN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ŠVÉDSKO
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ŠVÉDSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

203

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

ŠVÝCARSKO
Hlavní město:

Bern

ISO kód země:

CH

Francouzsky:

Suisse

Anglicky:

Switzerland

Herrn
Ulrich Muster
Dorfbachweg 4
CH-3324 HINDELBANK
SWITZERLAND

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ŠVÝCARSKO

EMS
Limit pro dodání:
-

Doba dopravy

Zurich nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina

102
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky, italsky nebo německy.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
ŠVÝCARSKO
Doba dopravy

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání.

Úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

Cenová skupina

204

Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška nebo celní nálepka vyplněná anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

TÁDŽIKISTÁN
Hlavní město:

Dušanbe

ISO kód země:

TJ

Francouzsky:

Tadjikistan

Anglicky:

Tajikistan

M. Zourabekov Mourod
Bakievitch
Rue Khoutchandi 7
GM 735450 GARM
REP OF TAJIKISTAN

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
TÁDŽIKISTÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

do 2 - 8 dnů po příchodu do Moskvy.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí, středa a pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat jen do míst s kódy: 734000, 735000, 735020, 735021, 735100, 735103, 735120, 735140,
735400, 735411, 735412, 735417, 735418, 735450, 735470, 735690, 735730, 735750, 736000, 736600,
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Poznámka

www.ceskaposta.cz

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

TAIWAN
Hlavní město:

Tchaj-pej

ISO kód země:

TW

Francouzsky:

Taïwan

Anglicky:

Tchaj-Wan

CHUNGHWA POST CO., LTD.
55 CHIN SHAN S. RD. SEC. 2
TAIPEI 10603, TAIWAN
REPUBLIC OF CHINA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
TAIWAN
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

nejpozději následující den po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky nebo čínsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

TANZANIE
Hlavní město:

Dodoma

ISO kód země:

TZ

Francouzsky:

Tanzanie (Rép. unie)

Anglicky:

Tanzania

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. Abel H. H. Billa
P.O.Box 10084
DAR ES SALAAM
TANZANIA (UNITED REP)
Phone No.
E-mail address

EMS
TANZÁNIE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Dar Es Salaam, Ilala, Kinondoni, Kurasini, Oysterbay, Songea, Temeke, U/hill, nejpozději
následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 6 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst kromě: Kimamba, Mafia, Mbamba Bay, Mufindi, Oldean, Utete.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

THAJSKO
Hlavní město:

Krung Thep

ISO kód země:

TH

Francouzsky:

Thaïlande

Anglicky:

Thailand

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. Sanya Thongsaphak
95/62 Moo 6 Ban Bua Thong
Talingchan-Suphanburi Road
Amphoe Bang Bua Thong
NONTHABURI 11110
THAILAND
Phone No.
E-mail address

EMS
THAJSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Dodávání ve dnech

10100-10120, 10140-10260, 10510-10530 Bangkok, 10130, 10270-10290 Samut Prakan a 11000,
11120-11130 Nonthaburi nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.
pondělí až sobota. V neděli se doručuje pouze v Bangkoku.

Cenová skupina
Největší možné rozměry

106
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná francouzsky, anglicky nebo thajsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Přehled poštovních služeb České pošty do zahraničí
Poštovní podmínky pro zahraniční služby
Vzor psaní adresy:

TUNISKO
Hlavní město:

Tunis

ISO kód země:

TN

Francouzsky:

Tunisie

Anglicky:

Tunisia

Madame B. Fatma
42 Avenue de la Liberté
1002 TUNIS BELVEDERE
TUNISIA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
TUNISKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

nejpozději následující den po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo arabsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

TURECKO
Hlavní město:

Ankara

ISO kód země:

TR

Francouzsky:

Turquie

Anglicky:

Turkey

Hakan Gulesci
Türlübas Mah., 4. Sok., No 85
01960 CEYHAN
TURKEY

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
TURECKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Istanbul, Afyon, Antalya, Izmir, Kayseri, Tekirdag, Trabzon, Samsun nejpozději do 2 dnů po
příchodu,
ostatní místa do 3 až 8 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 5 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

104
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

3 celní prohlášky vyplněné francouzsky, anglicky, německy nebo turecky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

UGANDA
Hlavní město:

Kampala

ISO kód země:

UG

Francouzsky:

Ouganda

Anglicky:

Uganda

Ms. Olive Takubua
P.O.Box 21310
KAMPALA
UGANDA

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
UGANDA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Kampala do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 4 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti
Informace o některých předpisech
země určení
Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

x
Nedovolený obsah pro zásilky EMS.
Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.
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Vzor psaní adresy:

UKRAJINA
Hlavní město:

Kyjev

ISO kód země:

UA

Francouzsky:

Ukraine

Anglicky:

Ukraine

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Melnik Ivan Petrovitch
Vul. Lisova, 2, kv. 3
s. Ivanovka, Semenivsky r-n,
TCHERNIGIVSKA OBL.
15432
UKRAINE
Phone No.
E-mail address

EMS
UKRAJINA

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Kyjev do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

102
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

URUGUAY
Hlavní město:

Montevideo

ISO kód země:

UY

Francouzsky:

Uruguay

Anglicky:

Uruguay

JUAN CARW GONZALES
AGRACIADA 1165 apto 101 piso 1
11600 PANDO CANELONES
URUGUAY

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
URUGUAY

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Montevideo 11000 - 12900 do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 – 5 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,05 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 2,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná španělsky nebo francouzsky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Poštovní podmínky pro zahraniční služby

Vzor psaní adresy:

UZBEKISTÁN
Hlavní město:

Taškent

ISO kód země:

UZ

Francouzsky:

Ouzbékistan

Anglicky:

Uzbekistan

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Mr. Irgachev Abdulla Yaliévicke
Arrondissement 13
Bat.6, Apt. 5
CHIRCHIK
TASHKENT OBL.
UZBEKISTAN
702100
Phone No.
E-mail address

EMS
UZBEKISTÁN

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Taškent následující den po příchodu,
ostatní místa do 3 až 8 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 15 dní.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné francouzsky nebo rusky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.
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VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ
IRSKO

Vzor psaní adresy:

Hlavní město:

Londýn

ISO kód země:

GB

Francouzsky:

Grande-Bretagne

Mr. Walter C. Brown
49 Featherstone Street
LONDON
EC1Y 8SY
UNITED KINGDOM

Anglicky:

United Kingdom and
Northern Ireland

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Londýn do 2 dnů po příchodu,
ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina

104
délka 1,50 m,

Největší možné rozměry

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg
1 celní prohláška vyplněná anglicky nebo francouzsky.

Celní náležitosti

Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na Normanské ostrovy (Jersey,
Guernsey, Aldenrey, Sark, Herm a Jethou).

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Obchodní balík do zahraničí
VELKÁ BRITÁNIE

Doba dopravy

Úložní doba zásilek v zemi určení
Cenová skupina
Nejmenší možné rozměry
Největší možné rozměry

hranice rozměrů pro
příplatek „Neskladné“

www.ceskaposta.cz

Obchodní balík do zahraničí
Limit pro dodání:
do 3 pracovních dnů následujících po dni podání.
do 4 pracovních dnů následujících po dni podání: PSČ O22332, ZE2 0AA – ZE2 9ZZ, ZE30AA – ZE3
9ZZ
15 dní
203
21,5 x 15,5 cm
Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v
jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.
Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:
a) délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo
b) součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm,
nebo
c)
zásilka nemá pravoúhlý tvar.
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Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí
jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky (aktuální
přepočet naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceník).

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Vzor psaní adresy:

VENEZUELA
Hlavní město:

Caracas

ISO kód země:

VE

Francouzsky:

Vénézuéla

Anglicky:

Venezuela

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

SEÑOR JOSE PEREZ
AV. FUERZAS ARMADAS
TORRE SAN JOSE, ENTRADA B
PISO 5 APARTAMENTO 20
CARACAS 1010, D.F.
VENEZUELA
Phone No.
E-mail address

EMS
VENEZUELA
Doba dopravy

EMS
Limit pro dodání:
-

do 2 dnů po příchodu.

Dodávání ve dnech

pondělí až pátek

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

x

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Poznámka

Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
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Vzor psaní adresy:

VIETNAM
Hlavní město:

Hanoj

ISO kód země:

VN

Francouzsky:

Viet Nam

Anglicky:

Viet Nam

Mr. Nguyen Thi Huong
No 16/2, Quang Trung street
Hng Trong precint, Hoan Kiem district
HANOI 123456
VIET NAM

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
VIETNAM

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

100915 Hanoi, 700915 Ho Chi Minh nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 6 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Dodávání ve dnech

pondělí až neděle

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 1,50 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3,00 m

Maximální hmotnost

30 kg

Celní náležitosti

1 celní prohláška vyplněná anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.
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Vzor psaní adresy:

ZIMBABWE
Hlavní město:

Harare

ISO kód země:

ZW

Francouzsky:

Zimbabwe

Anglicky

Zimbabwe

Mr. Joe John
P.O.Box AY 30
Amby
HARARE
ZIMBABWE

Členství v EU:

Ano

Ne

„Evropská“ země:

Ano

Ne

Phone No.
E-mail address

EMS
ZIMBABWE

EMS
Limit pro dodání:

Doba dopravy

-

Harare nejpozději následující den po příchodu,
ostatní místa do 2 až 4 dnů po příchodu.
Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Dodávání ve dnech

pondělí až sobota

Cenová skupina
Největší možné rozměry

105
délka 0,90 m,
součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 0,60 m

Maximální hmotnost

20 kg

Celní náležitosti

2 celní prohlášky vyplněné anglicky.

Informace o některých předpisech
země určení

Nedovolený obsah pro zásilky EMS.

Přípustná místa určení
Poznámka

www.ceskaposta.cz

Informace k zásilkám od zahraničních provozovatelů poštovních služeb.
Zásilky lze adresovat do všech míst.
Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.
Reklamace dodání zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.
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Nedovolený obsah poštovní zásilky
1. Obsahem poštovní zásilky nesmějí být:
a) věci, jejichž letecká přeprava je zakázána předpisy IATA a ICAO o přepravě nebezpečného
zboží2),
b) zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
c) vojenský materiál ve smyslu vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
d) výbušniny včetně neaktivních granátů, střel a podobných předmětů, ani jejich repliky,
e) jaderné materiály a radioaktivní látky,
f) omamné a psychotropní látky,
g) jedovaté a žíravé látky,
h) nakažlivé biologické látky a lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž existuje důvod k obavě, že
jsou v nich nakažlivé biologické látky přítomny,
i) tuhý oxid uhličitý,
j) tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích,
k) biologická agens a toxiny,
l) oxidující, hořlavé a ostatní látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle čl.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, a vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se
provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ani
věci, které v sobě tyto látky obsahují,
m) věci uvedené v seznamu nebezpečných věcí obsaženém v příloze A Evropské dohody o
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění vyhlášeném sdělením
Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s.,
n) živí obratlovci,
o) pirátské a padělané předměty,
p) věci, které mohou být v zemi určení považovány za oplzlé nebo nemravné,
q) věci, včetně jiných živých zvířat než obratlovců, jejichž dovoz nebo poštovní přeprava
nejsou v zemi určení dovoleny,
r) chránění volně žijící živočichové a chráněné planě rostoucí rostliny,
s) předměty kulturní hodnoty uvedené v Příloze 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, pokud nejsou doloženy osvědčením k vývozu.
2. Nejde-li o případ podle odstavce 1, jen za splnění dále uvedených zvláštních podmínek a
podmínek dané služby mohou být obsahem poštovní zásilky:
a) biologické látky podléhající zkáze – za podmínky, že zkažené látky nebudou obtěžovat své
okolí zápachem a neproniknou obalem poštovní zásilky,
b) jiná živá zvířata než obratlovci a než chránění volně žijící živočichové – za podmínky, že jim
během poskytnutí poštovní služby nebude zapotřebí poskytovat zvláštní péči a pozornost,
c) snadno rozbitelné věci – za podmínky, že jsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím
způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou nemohly poškodit,
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d) kapaliny a snadno zkapalnitelné látky – za podmínky, že budou uzavřeny v dokonale
nepropustných nádobách. Každá nádoba musí být vložena do zvláštní odolné krabice
vyplněné vhodnou ochrannou látkou v dostatečném množství, aby se v případě rozbití
nádoby do ní mohla vsáknout tekutina. Víko krabice musí být upevněno tak, aby se
nemohlo snadno uvolnit,
e) lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž je minimální pravděpodobnost, že jsou v nich přítomni
původci nemocí – za podmínky, že jejich obal splňuje požadavky na balení tohoto typu
lidských nebo zvířecích vzorků stanovené přílohou A Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění vyhlášeném sdělením Ministerstva
zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s.
3. Peníze, aktivované platební karty a jiné platební prostředky; poukázky na odběr zboží nebo
služeb; směnky, šeky a jiné cenné papíry; předměty kulturní, umělecké nebo sběratelské
hodnoty bez ohledu na jejich stáří a cenu; šperky, drahé kameny, drahé kovy a výrobky z nich a
další obdobně cenné věci mohou být obsahem poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité
poštovní služby výslovně stanoveno.
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