
JAK POSLAT zásilku do zahraničí?

Předání podacích
dat online šetří čas
při podání zásilky

Děkujeme Vám za předání dat k zásilce. Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod jak připravit 
a následně podat zásilku na poště. 

Krok za krokem s podacím kódem

Nezapomeňte si poznamenat podací kód, budete jej později potřebovat 
při podání zásilky na poště. Pokud jste si jej neopsali z potvrzovací ob-
razovky, nevadí, kód najdete i v potvrzovacím e-mailu, včetně celního 
prohlášení pro zásilky směřující mimo EU.

Posíláte zásilky do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení? Pak si 
vytiskněte aplikací vytvořené celní prohlášení, nejlépe ve dvou kopiích, 
a ulehčete si tak podání na poště. Předejdete tím ručnímu vypisování.

Vaši zásilku čeká při přepravě k adresátovi dlouhá cesta, a proto zvolte obal, 
který ji spolehlivě ochrání v průběhu přepravy. Vhodný obal pro Vaši zásil-
ku, včetně obálek pro Cenné psaní, zakoupíte v prodejnách PostShop.

I když máme od Vás data o zásilce v elektronické podobě, nezapomeňte na 
listovní zásilky napsat adresy ručně. Adresu odesílatele do levého horního 
rohu, adresáta do pravého dolního. S případným připevněním celního pro-
hlášení Vám pomůžeme při podání.

Pro balíkové zásilky např. EMS – do zahraničí, Standardní balík do zahraničí 
vypíšete adresní štítek před podáním na přepážce pošty.  

Posíláte zásilky do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení? Nezapo-
meňte k zásilce připojit odpovídající typ v počtu kopií dle cílové země. 

Víte že, registrovaný uživatel má přístup ke svým zásilkám včetně možnosti jejich sledování?

Víte že, si můžete nechat poslat potvrzení o podání do e-mailu?

Obsah zásilky může být v jednotlivých zemí regulován. Bližší informace najdete na webu 
nebo je možné získat informace na bezplatné tel. lince: 800 104 410. 
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https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/nedovoleny-obsah-zasilek


JAK POSLAT zásilku do zahraničí?
Vybíráme z našich produktů

LISTOVNÍ ZÁSILKY

BALÍKOVÉ ZÁSILKY

Před podáním zásilky na poště si můžete projít naše služby a dle obsahu zásilky zvolit tu nejvhodnější 
pro Vás. Pokud si nebudete jisti s výběrem produktu, rádi Vám poradí naši přepážkoví pracovníci.

Možnost spolehlivě zasílat  
dokumenty, drobné předměty 
a další zboží. Za tuto zásilku 
pošta odpovídá od podání 
po dodání.

Služba nabízí spolehlivou 
přepravu zásilek do zahraničí 
za příznivou cenu. Obsahem 
zásilky mohou být např. dárky, 
dokumenty nebo zboží.

Rychlá přeprava zboží do více 
než dvaceti zemí Evropy. Balíky 
jsou od podání až po dodání 
sledovány v systému Sledování 
zásilek (Track & Trace).

Služba je vhodná pro zásílání 
osobní korespondence, která 
nemá vysokou hodnotu nebo 
nevyžaduje bezpečnostní 
zacházení.

Služba Cenný balík do zahraničí 
je určena zejména pro zasílání 
peněz, drahých kovů a kamenů, 
šperků, cenných papírů, apod. 
Pošta za zásilku odpovídá až 
do hodnoty udané odesílatelem.

Bezpečné posílání zásilek 
obsahující většinou peníze, 
drahé kovy, kameny, šperky, 
cenné věci nebo cenné papíry. 
Přepravujeme ve speciálním 
obalu s vyšším zabezpečením 
a za obsah zásilky ručíme do 
výše udané ceny.

Expresně i do zahraničí - službu 
EXPRESS MAIL SERVICE 
můžete využít do více než 120 
zemí světa. Máte jistotu, že 
vaše dokumenty a zboží budou 
přepraveny nejrychlejším 
způsobem.

Pomocí naší aplikace si můžete spočítat cenu zásilky 
ještě před samotným podáním a rozhodnout se,  
kterou ze služeb zvolíte. 
Více na www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho

Doporučená zásilka
do zahraničí

Standardní balík 
do zahraničí

Obchodní balík
do zahraničí

Obyčejná zásilka 
do zahraničí

Cenný balík 
do zahraničí

Cenné psaní
do zahraničí

EMS do zahraničí

více informací

více informací

více informací

více informací více informací

více informací více informací

Spočítejte si cenu Vaší zásilky

http://www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/zahranici/doporucena-zasilka-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/zahranici/standardni-balik-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/zahranici/obchodni-balik-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/zahranici/cenny-balik-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/zahranici/ems-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/zahranici/obycejna-zasilka-do-zahranici
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/zahranici/cenne-psani-do-zahranici


JAK POSLAT zásilku do zahraničí?
Pokyny a tipy pro podání zásilky

Připravili jsme si pro Vás několik odkazů pro zásilky směřující do zahraničí. Věděli jste, že i v dnešní 
době je důležité správně napsat adresu na Vaši zásilku, aby mohla být v cílové zemi řádně doručena.

Jak napsat správnou adresu na správné místo

Pokyny pro balení poštovních zásilek

Výpočet ceny zásilky a doplňkových služeb

Sledujte vaši zásilku

Zaregistrujte se a získejte Zákaznickou kartu

Aktuální poštovní podmínky pro zahraniční zásilky

Zákaznická linka    800 10 44 10

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

Poznámky

www.facebook.com/
Ceskaposta

https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/jak-spravne-nadepsat-zasilku
https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/baleni-postovnich-zasilek
https://www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho
https://www.postaonline.cz/trackandtrace
https://www.postaonline.cz/rap/registrace-uzivatelskeho-uctu-rozcestnik
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky

