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ČÁST PÁTÁ
Zahraniční podmínky
Článek 151
Zahraniční podmínky – Afghánistán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 152
Zahraniční podmínky – Albánie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka albánsky,
anglicky nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
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a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 25 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 požádat
o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 153
Zahraniční podmínky – Alžírsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny arabsky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 8 347 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 154
Zahraniční podmínky – Andorra
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 649 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Pokud odesílatel v případě služby standardní balík požádá o poskytnutí služby za sníženou
cenu (čl. 122 odst. 10), musí na poštovní zásilku a na průvodku uvést poznámku ”Livrable en
gare de la Tour de Carol (Pyrenées-Orientales)”.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 155
Zahraniční podmínky – Angola
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo portugalsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 10 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 156
Zahraniční podmínky – Anguilla
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve Valley.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 10 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
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Článek 157
Zahraniční podmínky – Antigua a Barbuda
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána v All Saints, Antigua nebo Barbuda.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 158
Zahraniční podmínky – Argentina
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.
Článek 159
Zahraniční podmínky – Arménie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo rusky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arménsky, francouzsky nebo rusky.
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3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 11 840 Kč,
b) v ostatních případech: 17 761 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 160
Zahraniční podmínky – Aruba
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky,
nizozemsky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 161
Zahraniční podmínky – Austrálie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 74 002 Kč.
4. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí.
8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 162
Zahraniční podmínky – Ázerbájdžán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, ázerbájdžánsky,
francouzsky nebo rusky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 163
Zahraniční podmínky – Bahamy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 164
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Zahraniční podmínky – Bahrajn
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 165
Zahraniční podmínky – Bangladéš
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní; to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží
podléhající v zemi určení celnímu řízení. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 888 Kč. Odesílatel
nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 112 odst. 9).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel,
doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 166
Zahraniční podmínky – Barbados
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
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úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 167
Zahraniční podmínky – Belgie
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 13 918 Kč,
b) v ostatních případech: 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123
odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. V případě služeb standardní balík a cenný balík, pokud není služba poskytnuta za sníženou
cenu, odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 168
Zahraniční podmínky – Belize
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 169
Zahraniční podmínky – Bělorusko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, bělorusky, francouzsky nebo rusky.
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3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 641 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 641 Kč.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka
150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
8. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu
dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 500 USD. Dobírková částka se uvádí v USD.
Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena převodem na určený
účet.
12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 170
Zahraniční podmínky – Benin
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána v lokalitách Porto - Novo, Lokossa, Aboney, Parakoe a Natitingou.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
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7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 171
Zahraniční podmínky – Bermudy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 172
Zahraniční podmínky – Bhútán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3 Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 173
Zahraniční podmínky – Bolívie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet všech
tří rozměrů 200 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 174
Zahraniční podmínky – Bosna a Hercegovina
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 3 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, bosensky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 175
Zahraniční podmínky – Botswana
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
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5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 176
Zahraniční podmínky – Brazílie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, portugalsky nebo
španělsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst.
4.
Článek 177
Zahraniční podmínky – Britské indickooceánské území
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 178
Zahraniční podmínky – Britské Panenské ostrovy
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1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 179
Zahraniční podmínky – Brunej
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 180
Zahraniční podmínky – Bulharsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 645 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 645 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a
čl. 123 odst. 7 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 181
Zahraniční podmínky – Burkina Faso
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může
zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 692 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 182
Zahraniční podmínky – Burundi
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 183
Zahraniční podmínky – Cookovy ostrovy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 184
Zahraniční podmínky – Čad
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo arabsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 747 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet všech
tří rozměrů 200 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 185
Zahraniční podmínky – Černá Hora
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, černohorsky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst.
4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 186
Zahraniční podmínky – Čína
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 1 celní prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, nebo čínsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 930 Kč.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 806 Kč.
5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 187
Zahraniční podmínky – Dánsko
1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na Faerských ostrovech nebo
v Grónsku, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce
připojena 1 celní prohláška. U poštovních zásilek adresovaných na Faerské ostrovy musí být
celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka vyplněny anglicky, dánsky, faersky,
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francouzsky, norsky, německy nebo švédsky; u poštovních zásilek adresovaných do Grónska
musí být celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka vyplněny dánsky nebo anglicky.
2. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč; máli být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná
cena činí pouze 82 468 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu
(čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč; má-li
být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná
cena činí pouze 68 467 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14) u
poštovních zásilek, které mají být podle své poštovní adresy dodány na Faerských ostrovech a
v Grónsku.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 188
Zahraniční podmínky – Dominika
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 189
Zahraniční podmínky – Dominikánská republika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 190
Zahraniční podmínky – Džibutsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 329 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 191
Zahraniční podmínky – Egypt
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9): 3 700 Kč,
b) v ostatních případech: 37 001 Kč.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 37 001 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
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8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 192
Zahraniční podmínky – Ekvádor
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka španělsky
nebo anglicky,
b) v případě služby standardní balík španělsky, anglicky nebo francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 193
Zahraniční podmínky – Eritrea
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 194
Zahraniční podmínky – Estonsko
31

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 195
Zahraniční podmínky – Etiopie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 196
Zahraniční podmínky – Falklandy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Službu standardní balík lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 197
Zahraniční podmínky – Fidži
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 198
Zahraniční podmínky – Filipíny
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 199
Zahraniční podmínky – Finsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
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papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 200
Zahraniční podmínky – Francie
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 649 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 201
Zahraniční podmínky – Francouzská Guyana
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 202
Zahraniční podmínky – Francouzská jižní území
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík.
4. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 203
Zahraniční podmínky – Francouzská Polynésie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 184 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí:
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 204
Zahraniční podmínky – Gabon
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky nebo anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 650 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 205
Zahraniční podmínky – Gambie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
35

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 206
Zahraniční podmínky – Ghana
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 207
Zahraniční podmínky – Gibraltar
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 208
Zahraniční podmínky – Grenada
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 209
Zahraniční podmínky – Gruzie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 4 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky, gruzínsky nebo rusky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 5 920 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Službu standardní balík a cenný balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle
své poštovní adresy dodána ve větším místě.
8. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a
čl. 123 odst. 7 neplatí.
10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 210
Zahraniční podmínky – Guadeloupe
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
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3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 211
Zahraniční podmínky – Guatemala
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo
španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 212
Zahraniční podmínky – Guinea
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 241 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
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Článek 213
Zahraniční podmínky – Guinea–Bissau
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 4 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo
portugalsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 214
Zahraniční podmínky – Guyana
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 215
Zahraniční podmínky – Haiti
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 25 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
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Článek 216
Zahraniční podmínky – Honduras
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo
španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 217
Zahraniční podmínky – Hongkong
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo čínsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
Článek 218
Zahraniční podmínky – Chile
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
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4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 219
Zahraniční podmínky – Chorvatsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, francouzsky, chorvatsky nebo německy,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo německy.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 220
Zahraniční podmínky – Indie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 2 celní prohlášky,
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.
3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 44 934 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 44 461 Kč.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 150
cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 221
Zahraniční podmínky – Indonésie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 222
Zahraniční podmínky – Irák
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo arabsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík.
4. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst.
4 neplatí.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 223
Zahraniční podmínky – Írán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 15 579 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 224
Zahraniční podmínky – Irsko (kromě Severního Irska)
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 259 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 457 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
Článek 225
Zahraniční podmínky – Island
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, dánsky, francouzsky, islandsky, německy, norsky nebo švédsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 226
Zahraniční podmínky – Itálie
1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Livigno nebo Campione d'Italia,
ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojeny 2 celní
prohlášky. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky,
francouzsky nebo italsky.

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 83 504 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní
odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 227
Zahraniční podmínky – Izrael
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky,
francouzsky nebo hebrejsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 228
Zahraniční podmínky – Jamajka
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 15 kg,
b) v ostatních případech: 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 229
Zahraniční podmínky – Japonsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, francouzsky nebo japonsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 230
Zahraniční podmínky – Jemen
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 231
Zahraniční podmínky – Jižní Afrika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
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úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 232
Zahraniční podmínky – Jordánsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo arabsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 233
Zahraniční podmínky – Kajmanské ostrovy
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána na ostrovech Grand Cayman, Little Cayman a Cayman Brac.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 234
Zahraniční podmínky – Kambodža
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 235
Zahraniční podmínky – Kamerun
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
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Článek 236
Zahraniční podmínky – Kanada
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. V případě služby obyčejný tiskovinový pytel obsahem poštovní zásilky nemohou být
audiovizuální pomůcky nebo informační materiály pocházející z ciziny.
4. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
Článek 237
Zahraniční podmínky – Kapverdy
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo portugalsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, portugalsky nebo anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 680 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 238
Zahraniční podmínky – Katar
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
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b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 239
Zahraniční podmínky – Kazachstán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, rusky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit
nejvýše 20 kg.
5. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
7. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
9. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
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kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a čl.
123 odst. 7 neplatí.
11. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 240
Zahraniční podmínky – Keňa
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 3 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 691 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 667 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 241
Zahraniční podmínky – Kiribati
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
Článek 242
Zahraniční podmínky – Kolumbie
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1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 243
Zahraniční podmínky – Komory
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 15 156 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
Článek 244
Zahraniční podmínky – Kongo
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
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4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může
zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 37 001 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 245
Zahraniční podmínky – Konžská demokratická republika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 5 celních
prohlášek,
b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 246
Zahraniční podmínky – Korejská lidově demokratická republika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo korejsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo korejsky.
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3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 806 Kč.
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká
zásilka podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4
neplatí.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.
Článek 247
Zahraniční podmínky – Korejská republika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 1 celní prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky nebo korejsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 118 404 Kč,
b) v ostatních případech: 29 601 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
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7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní
odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 248
Zahraniční podmínky – Kosovo
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 249
Zahraniční podmínky – Kostarika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 250
Zahraniční podmínky – Kuba
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.
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3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 251
Zahraniční podmínky – Kuvajt
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 42 181 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 40 613 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 252
Zahraniční podmínky – Kypr
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
9. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na území Severokyperské turecké
republiky, na poskytnutí poštovní služby se vztahují zahraniční podmínky podle článku 356.
Článek 253
Zahraniční podmínky – Kyrgyzstán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo rusky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
4. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 254
Zahraniční podmínky – Laos
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
57

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 255
Zahraniční podmínky – Lesotho
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
Článek 256
Zahraniční podmínky – Libanon
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo
francouzsky.
3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
4. Službu standardní balík nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán
nebo jiné křehké věci.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
7. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 115 odst. 5, čl. 116 odst.
7, čl. 117 odst. 8, čl. 118 odst. 5, čl. 119 odst. 7, čl. 120 odst. 8, čl. 121 odst. 9, čl. 122 odst. 10).
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8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká
zásilka podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4
neplatí.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké
předměty, peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty,
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a
čl. 122 odst. 4 neplatí.
10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 257
Zahraniční podmínky – Libérie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 650 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst.
4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 258
Zahraniční podmínky – Libye
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 259
Zahraniční podmínky – Lichtenštejnsko
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1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky,
italsky nebo německy.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 350 cm.
7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 260
Zahraniční podmínky – Litva
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a
čl. 123 odst. 7 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 261
Zahraniční podmínky – Lotyšsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
3. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 123 odst. 7
neplatí.
10. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká
zásilka odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká
zásilka, cenné psaní, standardní balík nebo cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou
službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí
v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena převodem na
určený účet.
12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 262
Zahraniční podmínky – Lucembursko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 250 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka
200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 263
Zahraniční podmínky – Macao
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, čínsky nebo
portugalsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 264
Zahraniční podmínky – Madagaskar
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 4 033 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
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4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 265
Zahraniční podmínky – Maďarsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 350 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká
zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou
službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 2 500 EUR. Dobírková částka se uvádí
v EUR. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena v hotovosti nebo
převodem na určený účet.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 266
Zahraniční podmínky – Makedonie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, francouzsky nebo makedonsky,
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 267
Zahraniční podmínky – Malajsie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 009 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 009 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 268
Zahraniční podmínky – Malawi
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.

64

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 269
Zahraniční podmínky – Maledivy
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 4 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 270
Zahraniční podmínky – Mali
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 761 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 271
Zahraniční podmínky – Malta
1. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
2. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
3. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní
zásilkou.
4. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 272
Zahraniční podmínky – Maroko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní arabsky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, arabsky nebo francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 111 773 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 834 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 273
Zahraniční podmínky – Marshallovy ostrovy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 274
Zahraniční podmínky – Martinik
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 275
Zahraniční podmínky – Mauricius
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 345 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 276
Zahraniční podmínky – Mauritánie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arabsky nebo francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 13 912 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 277
Zahraniční podmínky – Mexiko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 278
Zahraniční podmínky – Mikronésie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 279
Zahraniční podmínky – Moldavsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 3 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 4 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky, rumunsky
nebo rusky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
6. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
8. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
9. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
10. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
11. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a čl.
123 odst. 7 neplatí.
12. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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13. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 280
Zahraniční podmínky – Monako
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 649 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 281
Zahraniční podmínky – Mongolsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, mongolsky nebo rusky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 650 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 650 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a čl.
123 odst. 7 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 282
Zahraniční podmínky – Montserrat
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1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 283
Zahraniční podmínky – Mosambik
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
portugalsky, francouzsky nebo anglicky,
b) v případě služby standardní balík portugalsky nebo francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 284
Zahraniční podmínky – Myanmar
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána v Yangonu a ve větším místě.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 285
Zahraniční podmínky – Namibie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohlášku,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 286
Zahraniční podmínky – Nauru
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 480 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka
200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 287
Zahraniční podmínky – Německo
1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Helgoland nebo na
území Büsingen, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce
připojena 1 celní prohláška. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být
vyplněny anglicky, francouzsky nebo německy.
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 13 320 Kč.
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 360 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 288
Zahraniční podmínky – Nepál
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst.
4 neplatí.
8. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 289
Zahraniční podmínky – Niger
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 290
Zahraniční podmínky – Nigérie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 291
Zahraniční podmínky – Nikaragua
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 5 celních
prohlášek,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
74

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 292
Zahraniční podmínky – Niue
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.
Článek 293
Zahraniční podmínky – Nizozemské Antily
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
nizozemsky, francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, nizozemsky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 294
Zahraniční podmínky – Nizozemsko
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1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 96 706 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 295
Zahraniční podmínky – Norsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky, dánsky, finsky, francouzsky, norsky, německy nebo švédsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, dánsky, francouzsky, norsky, německy nebo
švédsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 296
Zahraniční podmínky – Nová Kaledonie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením
nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118
odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 297
Zahraniční podmínky – Nový Zéland
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 824 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). Službu
cenné psaní nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána
na Tokelau.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 824 Kč.
Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána
na Tokelau.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. Má-li být
standardní balík dodán na Tokelau, nejvyšší přípustná hmotnost činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a
čl. 123 odst. 7 neplatí.
Článek 298
Zahraniční podmínky – Omán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 299
Zahraniční podmínky – Pákistán
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 613 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 613 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 300
Zahraniční podmínky – Palau
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 301
Zahraniční podmínky – Panama
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1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 302
Zahraniční podmínky – Papua–Nová Guinea
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 25 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 303
Zahraniční podmínky – Paraguay
1. K poštovní zásilce musí být připojeno
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 6 celních
prohlášek,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
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5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 304
Zahraniční podmínky – Peru
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 305
Zahraniční podmínky – Pitcairnovy ostrovy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
Článek 306
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Zahraniční podmínky – Pobřeží slonoviny
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo
anglicky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 307
Zahraniční podmínky – Polsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 250 cm, součet
všech tří rozměrů 350 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 308
Zahraniční podmínky – Portoriko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 309
Zahraniční podmínky – Portugalsko
1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g.
2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 310
Zahraniční podmínky – Rakousko
1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g.
2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní
odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 311
Zahraniční podmínky – Réunion
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 863 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 312
Zahraniční podmínky – Rovníková Guinea
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 313
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Zahraniční podmínky – Rumunsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu
dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 550 USD. Dobírková částka se uvádí v USD.
Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena převodem na určený
účet.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 314
Zahraniční podmínky – Rusko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky, anglicky
nebo rusky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
6. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze,
drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.
7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
8. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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9. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
10. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
11. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a čl.
123 odst. 7 neplatí.
12. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
13. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 315
Zahraniční podmínky – Rwanda
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 316
Zahraniční podmínky – Řecko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 400 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 317
Zahraniční podmínky – S. Helena
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 318
Zahraniční podmínky – S. Kitts a Nevis
1. K poštovní zásilce musí být připojena
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní
prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 319
Zahraniční podmínky – S. Lucie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
Článek 320
Zahraniční podmínky – S. Marino
1. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
2. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
3. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
4. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a
čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.
5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 321
Zahraniční podmínky – S. Pierre a Miquelon
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2 Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 322
Zahraniční podmínky – S. Tomé a Principe
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky nebo portugalsky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
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a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 323
Zahraniční podmínky – S. Vincenc a Grenadiny
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 324
Zahraniční podmínky – Salvador
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
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8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 325
Zahraniční podmínky – Samoa
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 6 512 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 326
Zahraniční podmínky – Saúdská Arábie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2, podnik
za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá;
v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 327
Zahraniční podmínky – Senegal
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1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky nebo anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 761 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 004 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 328
Zahraniční podmínky – Seychely
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo francouzsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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Článek 329
Zahraniční podmínky – Sierra Leone
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 330
Zahraniční podmínky – Singapur
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 59 202 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 331
Zahraniční podmínky – Slovensko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 23 592 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 23 592 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. V případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za
zvýšenou cenu.
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6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká
zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou
službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 840 793 Kč. Dobírková částka se
uvádí v CZK. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena v hotovosti
nebo převodem na určený účet. Číslo určeného účtu je nutné uvést v mezinárodním tvaru IBAN
(International Bank Account Number).
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 332
Zahraniční podmínky – Slovinsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 333
Zahraniční podmínky – Somálsko
Poštovní služby do Somálska se neposkytují.
Článek 334
Zahraniční podmínky – Spojené arabské emiráty
1. K poštovní zásilce musí být připojena
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 1 celní prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní anglicky nebo arabsky,
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní
odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 335
Zahraniční podmínky – Spojené státy americké
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 102 064 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 336
Zahraniční podmínky – Srbsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo srbsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
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7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka, v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a
obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem
obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119
odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 337
Zahraniční podmínky – Srí Lanka
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 4 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 338
Zahraniční podmínky – Středoafrická republika
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka
francouzsky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 339
Zahraniční podmínky – Súdán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech
tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2,
tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4
neplatí.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 340
Zahraniční podmínky – Surinam
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky
nebo nizozemsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo nizozemsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 341
Zahraniční podmínky – Svazijsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 342
Zahraniční podmínky – Sýrie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 1 celní prohláška,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé
kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a
čl. 123 odst. 7 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 343
Zahraniční podmínky – Šalomounovy ostrovy
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.

96

Článek 344
Zahraniční podmínky – Španělsko
1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v enklávách Ceuta, Melilla nebo
Kanárské ostrovy, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní
zásilce připojeny 2 celní prohlášky. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být
vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky.
2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 74 920 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 73 736 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
5. Nejvyšší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem poštovní zásilky
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4
neplatí.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 345
Zahraniční podmínky – Švédsko
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní
odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 346
Zahraniční podmínky – Švýcarsko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky,
italsky nebo německy.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 350 cm.
7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.
8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 347
Zahraniční podmínky – Tádžikistán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka rusky nebo
v jazyce země určení,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, anglicky nebo španělsky.
3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 032 Kč.
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
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9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 348
Zahraniční podmínky – Taiwan
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo čínsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 29 601 Kč,
b) v ostatních případech: 19 300 Kč.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na
ostrově Matsu nebo Quemoy: 10 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 349
Zahraniční podmínky – Tanzanie
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní a standardní balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 350
Zahraniční podmínky – Thajsko
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 601 Kč.
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 351
Zahraniční podmínky – Togo
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo
anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 352
Zahraniční podmínky – Tonga
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 337 Kč.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 10 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 353
Zahraniční podmínky – Trinidad a Tobago
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 354
Zahraniční podmínky – Tristan da Cunha
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 355
Zahraniční podmínky – Tunisko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné
psaní arabsky nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arabsky, francouzsky nebo anglicky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 35 995 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 77 851 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 356
Zahraniční podmínky – Turecko
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo turecky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 329 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 329 Kč.
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 357
Zahraniční podmínky – Turkmenistán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
rusky nebo turkmensky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, rusky, turkmensky nebo
francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 801 Kč.
6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 10 kg.
7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
8. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí.
9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
102

Článek 358
Zahraniční podmínky – Turks a Caicos
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 359
Zahraniční podmínky – Tuvalu
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 360
Zahraniční podmínky – Uganda
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 361
Zahraniční podmínky – Ukrajina
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky
nebo rusky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
5. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 5 500 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 118 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
7. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; čl. 123 odst. 2 neplatí.
8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
9. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
10. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu;
rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
11. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
12. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7
neplatí.
13. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.
14. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu
dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí
v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena v hotovosti nebo
převodem na určený účet.
15. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 362
Zahraniční podmínky – Uruguay
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 363
Zahraniční podmínky – Uzbekistán
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo rusky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
5. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit
nejvýše 20 kg.
6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 118 404 Kč.
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7. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí.
8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
9. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a
kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7
neplatí.
11. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
12. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 364
Zahraniční podmínky – Vanuatu
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo
francouzsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 365
Zahraniční podmínky – Vatikán
1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 338 Kč.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet
všech tří rozměrů 200 cm.
5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při
zacházení s poštovní zásilkou.
6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel
a doporučená slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně
cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
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Článek 366
Zahraniční podmínky – Velká Británie a Severní Irsko
1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g.
2. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit
nejvýše 20 kg.
3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 82 883 Kč.
Službu cenné psaní nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána
na ostrovech Jersey, Guernsey a Man. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za
sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 13 918 Kč.
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na
ostrovech Jersey, Guernsey a Man.
5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Jersey: 10 kg,
b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 30kg.
6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Guernsey: délka 105 cm,
součet všech tří rozměrů 200 cm,
b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: délka 150 cm, součet
všech tří rozměrů 300 cm.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
Článek 367
Zahraniční podmínky – Venezuela
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
francouzsky nebo španělsky,
b) v případě služby standardní balík španělsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je
obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
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4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 368
Zahraniční podmínky – Vietnam
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit,
jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
6. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní
adresy dodána ve větším místě.
7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2,
čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel
může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 369
Zahraniční podmínky – Východní Timor
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky,
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
Článek 370
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Zahraniční podmínky – Wallis a Futuna
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.
3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 184 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka
150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
Článek 371
Zahraniční podmínky – Zambie
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
Článek 372
Zahraniční podmínky – Zimbabwe
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní
prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být
odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní
potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120
odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní služby se zvýší podle čl.
117 odst. 2 písm. c).
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4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů
200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.
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Část šestá
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K ZAHRANIČNÍM PODMÍNKÁM
Příloha č. 1 Přehled udaných cen cenných psaní a cenných balíků a hmotností
standardních a cenných balíků do zahraničí
Příloha č. 2 Abecední seznam názvů zemí a používaných zkratek pro jejich označení
(česky)
Příloha č. 3 Abecední seznam názvů zemí a používaných zkratek pro jejich označení
(anglicky)
Příloha č. 4 Přehled zemí, do kterých je možné zasílat poštovní zásilky se službou
„dobírka“
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PŘÍLOHA Č. 1
Přehled udaných cen cenných psaní a cenných balíků
a hmotností standardních a cenných balíků do zahraničí
Pokud obsahem zásilky jsou peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky
a obdobně cenné předměty, nejvyšší přípustná udaná cena činí *5 500 Kč
Udaná cena v Kč
Hmotnost
ČláZEMĚ
Cenná psaní
Cenné balíky balíky (CS,CV)
nek
prior.
ekon.
prior.
ekon.
prior. ekon.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua a Barbuda
Argentina
Arménie
Aruba
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Belgie
Belize
Bělorusko
Benin
Bermudy
Bhútán
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie

----8 347
18 649
------118 404
------------888
--118 404
--26 641
--------118 404
--118 404

-----------------------------------------------------

------------102 863
--------------118 404 118 404
17 761 11 840
----74 002 74 002
59 202 59 202
----------------118 404 13 918
----26 641 26 641
------------------118 404
----59 202 59 202
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20 kg
25 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
10 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
10 kg
20 kg
10 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
10 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
10 kg
10 kg
10 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
10 kg
20 kg
10 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
10 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg

Udaná cena v Kč
Článek

ZEMĚ

177
178
179
180
181
182
183

Britské ind. Oc. Území
Britské Panenské ostrovy
Brunej
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Cookovy ostrovy – Nový
Zéland
Čad
Černá Hora
Čína
Dánsko
Dánsko – Faerské ostrovy
Dánsko – Grónsko
Dominika
Dominikánská rep.
Džibutsko
Egypt
Ekvádor
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Falklandy
Fidži
Filipíny
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Francouzská jižní území
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenada

184
185
186
187
187
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Cenná psaní
prior.
------22 645
--------118 404
25 930
118 404
118 404
82 468
------37 001
----118 404
--------118 404
18 649
----------118 404
-----

ekon.
------------------25 930
------------3 700
-----------------------------------

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

balíky (CS,CV)

ekon.

prior.

ekon.

------22 645
11 692
-----

------22 645
-------

20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg

20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg

3 747
118 404
24 806
118 404
118 404
68 467
----19 329
37 001
----118 404
--------118 404
102 863
102 863
--24 184
9 650
---------

--118 404
24 806
118 404
----------37 001
----118 404
--------118 404
102 863
-----------------

20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
--20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
--30 kg
20 kg
10 kg
30 kg
20 kg
20 kg

20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
--20 kg
20 kg
10 kg
30 kg
20 kg
20 kg
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Udaná cena v Kč
Článek
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

ZEMĚ
Gruzie
Guadeloupe
Guatemala
Guinea
Guinea - Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Irák
Írán
Irsko (kromě
Severního Irska)
Island
Itálie
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jemen
Jižní Afrika
Jordánsko
Kajmanské ostrovy
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Katar
Kazachstán
Keňa

Cenná psaní
prior.

ekon.

5 920
--------------118 404
--118 404
44 934
------31 259

---------------------------------

118 404
--83 504
----------118 404 118 404
------------------------------------118 404
--2 691
---

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

ekon.

balíky (CS,CV)
prior.

ekon.

29 601 29 601
102 863
------19 241
------------------118 404 118 404
----118 404 118 404
44 461 44 461
--------15 579
--2 457
2 457

20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
25 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
--20 kg
30 kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
--20 kg
30 kg

118 404 118 404
48 338 48 338
--------118 404 118 404
--------------------102 863
------9 680
------118 404 118 404
2 667
---

30 kg
30 kg
20 kg
10 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg

30 kg
30 kg
20 kg
15 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
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Udaná cena v Kč
Článek

ZEMĚ

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
356

Kiribati
Kolumbie
Komory
Kongo
Konžská dem. republika
Korejská lid. dem. rep.
Korejská republika
Kosovo
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Kypr
Severokyperská
turecká republika
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malawi
Maledivy
Mali

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Cenná psaní
prior.

ekon.

------------118 404
------42 181
118 404
19 329
------------29 601
118 404
29 601
118 404
----118 404
48 338
29 009
-------

Hmotnost

Cenné balíky

balíky (CS,CV)

prior.

ekon.

prior.

ekon.

---------------------------

----15 156
37 001
----29 601
------40 613
118 404
19 329

----------24 806
118 404
--------118 404
---

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

-------------------------------------

29 601
------9 650
--29 601
118 404
29 601
118 404
--4 033
118 404
48 338
29 009
----17 761

29 601
----------29 601
118 404
29 601
118 404
----118 404
48 338
29 009
-------

20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg

20 kg
20 kg
20 kg
--20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
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Udaná cena v Kč
Článek
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ZEMĚ

Malta
Maroko
Marshallovy ostrovy
Martinik
Mauricius
Mauritánie
Mexiko
Mikronésie
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibie
Nauru
Německo
Nepál
Niger
Nigérie
Nikaragua
Niue
Nizozemské Antily
Nizozemsko
Norsko
Nová Kaledonie
Nový Zéland (bez
Tokelau, Cookových
ostrovů a Niue)
297 Nový Zéland - Tokelau
183 Nový Zéland Cookovy ostrovy
292 Nový Zéland - Niue

Cenná psaní
prior.

ekon.

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

ekon.

----102 834 102 834
----102 863
--3 345
--13 912
----------59 202 59 202
102 863 102 863
9 650
------------------1 480
1 480
13 320 13 320
------------------------96 706 96 706
---------

balíky(CS,CV)
prior.

ekon.

30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
10 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg

20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
10 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg

30 kg

30 kg

--111 773
------------59 202
18 649
9 650
------------------------118 404
118 404
---

-----------------------------------------------------

20 824

---

20 824

-----

-----

---

-----

20 kg
20 kg

20 kg
20 kg

---

---

---

---

20 kg

20 kg

---

20 824
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Udaná cena v Kč
Článek

ZEMĚ

298
299
300
301
302
303
304
305
306

Omán
Pákistán
Palau
Panama
Papua – Nová Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairnovy ostrovy
Pobřeží slonoviny (Côte
ď Ivoire)
Polsko
Portoriko
Portugalsko
Rakousko
Réunion
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Řecko
S. Helena
S. Kitts a Nevis
S. Lucie
S. Marino
S. Pierre a Miquelon
S. Tomé a Principe
S. Vincenc a Grenadiny
Salvador
Samoa
Saudská Arábie
Senegal
Seychely
Sierra Leone

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Cenná psaní
prior.

ekon.

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

--17 613
---------------

-------------------

--17 613
---------------

118 404
--118 404
118 404
----118 404
118 404
--118 404
--------------------17 761
-----

-----------------------------------------------

118 404
29 601
118 404
118 404
102 863
--118 404
118 404
--118 404
------48 338
--------6 512
--19 004
-----

balíky (CS,CV)

ekon.

prior.

ekon.

-------------------

20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
25 kg
30 kg
30 kg
10 kg
30 kg

20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
25 kg
20 kg
20 kg
10 kg
20 kg

20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
10 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
10 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg

20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
10 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

118 404
--118 404
118 404
----118 404
118 404
--118 404
------48 338
--------6 512
---------
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Udaná cena v Kč
Článek

ZEMĚ

Cenná psaní
prior.

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

Singapur
Slovensko
Slovinsko
Somálsko
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Srbsko
Srí Lanka
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Svazijsko
Sýrie
Šalomounovy ostrovy
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tádžikistán
Taiwan
Tanzanie
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tristan da Cunha
Tunisko
Turecko (včetně
Severokyperské turecké
republiky)

ekon.

59 202
--23 592
--118 404
------118 404
------118 404
----------------------118 404 118 404
----74 920
--29 601
--29 601
------29 601 29 601
----29 601
------------------35 995
--19 329

---

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

ekon.

balíky
(CS,CV)
prior. ekon.

59 202
23 592
118 404
--118 404
102 064
118 404
----------118 404
--73 736
29 601
29 601
--19 300
--29 601
--11 337
----77 851

59 202
--118 404
--118 404
102 064
118 404
----------118 404
--73 736
29 601
29 601
28 032
29 601
--29 601
--11 337
-------

30 kg
20 kg
30 kg
--30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
10 kg
10 kg
10 kg
30 kg

19 329

30 kg
20 kg
30 kg
--30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
10 kg
10 kg
30 kg

19 329 30 kg 30 kg
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Udaná cena v Kč
Článek
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
366
366
366
367
368
369
370
371
372

ZEMĚ

Cenná psaní
prior.

Turkmenistán
Turks a Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vatikán
Velká Británie a Severní
Irsko (kromě ostrovů
Guernsey, Jersey a Man)
Velká Británie –
Guernsey
Velká Británie – Jersey
Velká Británie – Man
Venezuela
Vietnam
Východní Timor
Wallis a Futuna
Zambie
Zimbabwe

ekon.

Hmotnost

Cenné balíky
prior.

--------* 118 404
------48 338

-------------------

82 883

---

---

---

---

---

------------------

-----------------

ekon.

prior.

ekon.

10 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg

20 kg
20 kg
20 kg
30 kg
30 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

30 kg

30 kg

---

30 kg

30 kg

-----------------

10 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
30 kg
30 kg
30 kg

10 kg
30 kg
20 kg
30 kg
20 kg
20 kg
30 kg
20 kg

14 801 14 801
------------118 404 118 404
----118 404 118 404
----48 338 48 338

----------24 184
-----

balíky (CS,CV)

13 918

Pokud obsahem zásilky jsou peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky
a obdobně cenné předměty, nejvyšší přípustná udaná cena činí *5 500 Kč.

119

PŘÍLOHA Č. 2
ČESKY

Abecední seznam názvů zemí a používaných zkratek pro
jejich označení

Název země česky

Název země anglicky

Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Americká Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Arménie
Aruba
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Belgie
Belize
Bělorusko
Benin
Bermudy
Bhútán
Bolívie
Bonaire
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie
Brunej

Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Belarus
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
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ISO kód Používaná
zkratka země
AF
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BY
BJ
BM
BT
BO
XB
BA
BW
BR
BN

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde (Kapverdy)
Cookovy ostrovy
Curacao
Čad
Černá Hora
Čína
Dánsko
Dominika
Dominikánská republika
Džibuti
Egypt
Ekvádor
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Faerské ostrovy
Falklandské ostrovy
Fidži
Filipíny
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grónsko
Gruzie
Guadeloupe

Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Cook Islands
Curacao
Chad
Monte Negro, Rep.
China, People‘s Republic
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Djibouti
Egypt
Ecuador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Faroe Islands
Falkland Islands
Fiji
Philippines, The
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Greenland
Georgia
Guadeloupe

BG
BF
BI
CV
CK
XC
TD
ME
CN
DK
DM
DO
DJ
EG
EC
ER
EE
ET
FO
FK
FJ
PH
FI
FR
GF
PF
GA
GM
GH
GI
GD
GL
GE
GP
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Používaná
zkratka země

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Írán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jemen
Jersey
Jižní Afrika
Jordánsko
Kajmanské ostrovy
Kambodža (Kampuchea)
Kamerun
Kanada
Kanárské ostrovy
Katar
Kazachstán
Keňa
Kiribati

Guatemala
Guernsey
Guinea Republic
Guinea-Bissau
Guyana (British)
Haiti
Honduras
Hong Kong
Chile
Croatia
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Ireland, Republic of
Iceland
Italy
Israel
Jamaica
Japan
Yemen
Jersey
South Africa
Jordan
Cayman Islands
Cambodia
Cameroon
Canada
Canary Islands, The
Qatar
Kazakhstan
Kenya
Kiribati

GT
GG
GN
GW
GY
HT
HN
HK
CL
HR
IN
ID
IR
IE
IS
IT
IL
JM
JP
YE
JE
ZA
JO
KY
KH
CM
CA
IC
QA
KZ
KE
KI

122

Používaná
zkratka země

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Kolumbie
Komory
Kongo
Kongo, Dem. Rep. (Zaire)

Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Democratic
Republic of
Korea, D.P.R of
Korea Republic of
Kosovo
Costa Rica
Cuba
Kuwait
Cyprus
Kyrgyzstan
Lao People’s Democratic
Republic
Lesotho
Lebanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Latvia
Luxembourg
Macau
Madagascar
Hungary
Macedonia, Republic of
Malaysia
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Morocco
Marshall Islands
Martinique

CO
KM
CG
CD

Korejská lid. dem. rep.
Korejská republika
Kosovo
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Kypr
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malawi
Maledivy
Mali
Malta
Maroko
Marshallovy ostrovy
Martinik
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KP
KR
XZ
CR
CU
KW
CY
KG
LA
LS
LB
LR
LY
LI
LT
LV
LU
MO
MG
HU
MK
MY
MW
MV
ML
MT
MA
MH
MQ

Používaná
zkratka země

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Mauretánie
Mauricius
Mexiko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Montserrat
Mozambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nauru
Německo
Nepál
Nevis
Niger
Nigérie
Nikaragua
Niue
Nizozemí
Norsko
Nová Kaledonie
Nový Zéland
Omán
Pákistán
Panama
Panenské ostrovy (GB)
Panenské ostrovy (US)
Papua-Nová Guinea
Paraguay
Peru
Pobřeží slonoviny
Polsko
Portoriko
Portugalsko

Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova, Republic of
Monaco
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru, Republic of
Germany
Nepal
Nevis
Niger
Nigeria
Nicaragua
Niue
Netherlands, The
Norway
New Caledonia
New Zealand
Oman
Pakistan
Panama
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (US)
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Cote d’Ivoire
Poland
Puerto Rico
Portugal

MR
MU
MX
MD
MC
MN
MS
MZ
MM
NA
NR
DE
NP
XN
NE
NG
NI
NU
NL
NO
NC
NZ
OM
PK
PA
VG
VI
PG
PY
PE
CI
PL
PR
PT
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Používaná
zkratka země

BRD

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Rakousko
Réunion
Rovníková Guinea
Rumunsko
Ruská federace
Rwanda
Řecko
S. Marino
Saipan
Salvador
Samoa
Saúdská Arábie
Senegal
Severní Somálská republika

Austria
Reunion, Island of
Equatorial Guinea
Romania
Russian Federation, The
Rwanda
Greece
S. Marino
Saipan
El Salvador
Samoa
Saudi Arabia
Senegal
Somaliland, Rep of (North
Somalia)
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
United Arab Emirates
United States of America
Serbia, Rep.
Sri Lanka
Central African Republic
Sudan
Suriname
St. Barthelemy
St. Eustatius
St. Kitts
St. Lucia
St. Maarten
St. Vincent

AT
RE
GQ
RO
RU
RW
GR
SM
MP
SV
WS
SA
SN
XS

Seychely
Sierra Leone
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Somálsko
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Srbsko
Srí Lanka
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Sv. Bartoloměj
Sv. Eustach
Sv. Kryštof
Sv. Lucie
Sv. Martin
Sv. Vincenc
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SC
SL
SG
SK
SI
SO
AE
US
RS
LK
CF
SD
SR
XY
XE
KN
LC
XM
VC

Používaná
zkratka země

USA

Název země česky

Název země anglicky

ISO kód

Svatý Tomáš a Princův
ostrov
Svazijsko
Sýrie
Šalamounovy ostrovy
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tádžikistán
Tahiti
Tanzánie
Thajsko
Taiwan
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Turks a Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vatikán
Velká Británie a Severní
Irsko
Venezuela
Vietnam
Východní Timor
Zambie
Zimbabwe

Sao Tome and Principe

ST

Swaziland
Syria
Solomon Islands
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Tahiti
Tanzania
Thailand
Tchaj-Wan
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
United Kingdom

SZ
SY
SB
ES
SE
CH
TJ
PF
TZ
TH
TW
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
UY
UZ
VU
VA
GB

Venezuela
Vietnam
Timor Leste
Zambia
Zimbabwe

VE
VN
TL
ZM
ZW

ČESKY

Česká republika

ANGLICKY

Czech Republic

FRANCOUZSKY

République Tchèque
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Používaná
zkratka země

U.K., G.B.

NĚMECKY

Tschechische
Republik

PŘÍLOHA Č. 3
LIST OF COUNTRIES AND TERRITORIES WITH THEIR ISO
CODES
(Abecední seznam názvů zemí a používaných zkratek pro jejich
označení)
ISO code
Abbreviation of
COUNTRY OR TERRITORY Country or territory
IN ENGLISH
in Czech
the country
Afghanistan
Afghánistán
AF
Albania
Albánie
AL
Algeria
Alžírsko
DZ
American Samoa
Americká Samoa
AS
Andorra
Andorra
AD
Angola
Angola
AO
Anguilla
Anguilla
AI
Antigua
Antigua
AG
Argentina
Argentina
AR
Armenia
Arménie
AM
Aruba
Aruba
AW
Australia
Austrálie
AU
Austria
Rakousko
AT
Azerbaijan
Ázerbájdžán
AZ
Bahamas
Bahamy
BS
Bahrain
Bahrajn
BH
Bangladesh
Bangladéš
BD
Barbados
Barbados
BB
Belarus
Bělorusko
BY
Belgium
Belgie
BE
Belize
Belize
BZ
Benin
Benin
BJ
Bermuda
Bermudy
BM
Bhutan
Bhútán
BT
Bolivia
Bolívie
BO
Bonaire
Bonaire
XB
Bosnia and Herzegovina
Bosna a Hercegovina
BA
Botswana
Botswana
BW
Brazil
Brazílie
BR
Brunei
Brunej
BN

ENGLISH
(anglicky)
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Country or territory
in English
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Canary Islands, The
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Democratic
Republic of
Cook Islands
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands

Country or territory
in Czech
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Kambodža (Kampuchea)
Kamerun
Kanada
Kanárské ostrovy
Kapverdy (Cape Verde)
Kajmanské ostrovy
Středoafrická republika
Kolumbie
Komory
Kongo
Kongo, Dem.Rep. (Zaire)

ISO code
BG
BF
BI
KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
CO
KM
CG
CD

Cookovy ostrovy
Kostarika
Pobřeží slonoviny
Chorvatsko
Kuba
Curacao
Kypr
Dánsko
Džibuti
Dominika
Dominikánská republika
Ekvádor
Egypt
Salvador
Rovníková Guinea
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Falklandské ostrovy

CK
CR
CI
HR
CU
XC
CY
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
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Abbreviation of
the country

Country or territory
in English
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guernsey
Guinea Republic
Guinea-Bissau
Guyana (British)
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Chad
Chile
China, People's Republic
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Ireland, Republic Of

Country or territory
in Czech
Faerské ostrovy
Fidži
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Gruzie
Německo
Ghana
Gibraltar
Řecko
Grónsko
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Maďarsko
Čad
Chile
Čína
Island
Indie
Indonésie
Írán
Irsko

ISO code
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
TD
CL
CN
IS
IN
ID
IR
IE
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Abbreviation of
the country

BRD

Country or territory
in English
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, D.P.R of
Korea Republic of
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic
Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia, Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania

Country or territory
in Czech
Izrael
Itálie
Jamajka
Japonsko
Jersey
Jordánsko
Kazachstán
Keňa
Kiribati
Korejská lid. dem. rep.
Korejská republika
Kosovo
Kuvajt
Kyrgyzstán
Laos

ISO code
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KP
KR
XZ
KW
KG
LA

Lotyšsko
Libanon
Lesotho
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
Macao
Makedonie
Madagaskar
Malawi
Malajsie
Maledivy
Mali
Malta
Marshallovy ostrovy
Martinik
Mauretánie

LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
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Abbreviation of
the country

Country or territory
in English
Mauritius
Mexico
Moldova, Republic Of
Monaco
Mongolia
Monte Negro, Rep.
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru, Republic Of
Nepal
Netherlands, The
Nevis
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines, The
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion, Island Of

Country or territory
in Czech
Mauricius
Mexiko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Černá Hora
Montserrat
Maroko
Mozambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nauru
Nepál
Nizozemí
Nevis
Nová Kaledonie
Nový Zéland
Nikaragua
Niger
Nigérie
Niue
Norsko
Omán
Pákistán
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguay
Peru
Filipíny
Polsko
Portugalsko
Portoriko
Katar
Réunion

ISO code
MU
MX
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
XN
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NO
OM
PK
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
PR
QA
RE
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Abbreviation of
the country

Country or territory
in English
Romania
Russian Federation, The
Rwanda
S. Marino
Spain
Samoa
Sao Tome and Principe

Country or territory
in Czech
Rumunsko
Ruská federace
Rwanda
S. Marino
Španělsko
Samoa
Svatý Tomáš a Princův
ostrov
Saudi Arabia
Saúdská Arábie
Senegal
Senegal
Serbia, Rep.
Srbsko
Seychelles
Seychely
Sierra Leone
Sierra Leone
Singapore
Singapur
Slovakia
Slovensko
Slovenia
Slovinsko
Solomon Islands
Šalamounovy ostrovy
Somalia
Somálsko
Somaliland, Rep of (North Severní Somálská
Somalia)
republika
South Africa
Jižní Afrika
Spain
Španělsko
Sri Lanka
Srí Lanka
St. Barthelemy
Sv. Bartoloměj
St. Eustatius
Sv. Eustach
St. Kitts
Sv. Kryštof
St. Lucia
Sv. Lucie
St. Maarten
Sv. Martin
St. Vincent
Sv. Vincenc
Sudan
Súdán
Suriname
Surinam
Swaziland
Svazijsko
Sweden
Švédsko
Switzerland
Švýcarsko

ISO code
RO
RU
RW
SM
MP
WS
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
XS
ZA
ES
LK
XY
XE
KN
LC
XM
VC
SD
SR
SZ
SE
CH

132

Abbreviation of
the country

Country or territory
in English
Syria
Tahiti
Tchaj-Wan
Tajikistan
Tanzania
Timor Leste
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (US)
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Country or territory
in Czech
Sýrie
Tahiti
Taiwan
Tádžikistán
Tanzánie
Východní Timor
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Turks a Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Spojené arabské emiráty
Velká Británie a Severní
Irsko
Spojené státy americké
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Panenské ostrovy (GB)
Panenské ostrovy (US)
Jemen
Zambie
Zimbabwe

ISO code
SY
PF
TW
TJ
TZ
TL
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
VI
YE
ZM
ZW
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Abbreviation of
the country

U.K., G.B.
USA

Příloha 4
PŘEHLED ZEMÍ, DO KTERÝCH JE MOŽNÉ ZASÍLAT
POŠTOVNÍ ZÁSILKY SE SLUŽBOU „DOBÍRKA“
země
Bělorusko
Lotyšsko
Maďarsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina

druh zásilky 1)
CS, CV
R,VL,CS,CV
R,VL,CS,CV
VL,CV
R,VL,CS,CV
VL,CV

měna 2)
USD
USD
EUR
USD
CZK
USD

částka 3)
500
2 000
2 500
550
840 793
2 000

poznámka

Vysvětlivky:
1) druh zásilky:
R = doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, doporučený
tiskovinový pytel,
VL = cenné psaní,
CS = standardní balík,
CV = cenný balík,
2) měna, ve které má být částka uvedena podle zahraničních podmínek
příslušné země (čl. 126, odst. 6); (USD = americký dolar, EUR =
euro, CZK = česká koruna),
3) nejvyšší přípustná částka podle zahraničních podmínek příslušné země
(čl. 126, odst. 1).
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