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225. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva dopravy a spojuÊ, kterou se stanovõÂ posÏtovnõÂ podmõÂnky zaÂkladnõÂch sluzÏeb a zaÂkladnõÂ pozÏadavky
kvality prÏi jejich zajisÏt'ovaÂnõÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence (vyhlaÂsÏka o zaÂkladnõÂch sluzÏbaÂch drzÏitele posÏtovnõÂ licence)
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225
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva dopravy a spojuÊ
ze dne 30. cÏervna 2000,
kterou se stanovõÂ posÏtovnõÂ podmõÂnky zaÂkladnõÂch sluzÏeb
a zaÂkladnõÂ pozÏadavky kvality prÏi jejich zajisÏt'ovaÂnõÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence
(vyhlaÂsÏka o zaÂkladnõÂch sluzÏbaÂch drzÏitele posÏtovnõÂ licence)
Ministerstvo dopravy a spojuÊ stanovõÂ podle § 41
odst. 2 zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch), k provedenõÂ § 6 odst. 6 a § 22 odst. 4 tohoto
zaÂkona:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
§1
(1) PosÏtovnõÂ sluzÏby, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb, a mezinaÂrodnõÂ sluzÏby, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ
zaÂkladnõÂch sluzÏeb, se v teÂto vyhlaÂsÏce oznacÏujõÂ jako ¹zaÂkladnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏbyª a ¹zaÂkladnõÂ mezinaÂrodnõÂ sluzÏbyª.
(2) Provozovna podniku nebo jeho smluvnõÂho
partnera, kteraÂ se podõÂlõÂ na zajisÏt'ovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb, se v teÂto vyhlaÂsÏce oznacÏuje jako ¹posÏtovnõÂ provozovnaª.

drzÏitel posÏtovnõÂ licence na zaÂkladeÏ zaÂkona o posÏtovnõÂch
sluzÏbaÂch, zaÂkladnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby teÂzÏ podle posÏtovnõÂch podmõÂnek uvedenyÂch v teÂto vyhlaÂsÏce.
(2) PodõÂlõÂ-li se na poskytnutõÂ sluzÏby v CÏeskeÂ republice smluvnõÂ partner drzÏitele posÏtovnõÂ licence, jednaÂ
jeho jmeÂnem a na jeho uÂcÏet.
(3) Za cÏinnost zahranicÏnõÂho provozovatele, kteryÂ
se na poskytnutõÂ sluzÏby do zahranicÏõÂ podõÂlõÂ, odpovõÂdaÂ
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen v rozsahu sjednaneÂm v posÏtovnõÂ smlouveÏ.
(4) Na zachaÂzenõÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou do zahranicÏõÂ
nebo posÏtovnõÂm poukazem do zahranicÏõÂ mimo uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky se vztahujõÂ mezinaÂrodnõÂ prÏedpisy, zejmeÂna prÏedpisy SveÏtoveÂ posÏtovnõÂ unie, a prÏõÂslusÏneÂ naÂrodnõÂ prÏedpisy.

(3) PõÂsemnosti a jineÂ veÏci, jezÏ majõÂ byÂt prÏevzaty
k poskytnutõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby, se v teÂto vyhlaÂsÏce oznacÏujõÂ jako ¹prÏedmeÏt sluzÏbyª.

(5) ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky platneÂ u posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ a posÏtovnõÂch poukazuÊ do zahranicÏõÂ
pro zemi urcÏenõÂ (daÂle jen ¹zahranicÏnõÂ podmõÂnkyª) jsou
uvedeny v hlaveÏ paÂteÂ teÂto cÏaÂsti. JinaÂ ustanovenõÂ teÂto
cÏaÂsti platõÂ jen tehdy, nestanovõÂ-li zahranicÏnõÂ podmõÂnky
neÏco jineÂho.

(4) ZemõÂ urcÏenõÂ se rozumõÂ zemeÏ, v nõÂzÏ maÂ byÂt
posÏtovnõÂ zaÂsilka do zahranicÏõÂ nebo posÏtovnõÂ poukaz
do zahranicÏõÂ dodaÂn.

§3
Obsah posÏtovnõÂ zaÂsilky

(5) SõÂdelnõÂm celkem se v teÂto vyhlaÂsÏce rozumõÂ
souvisle zastaveÏnaÂ cÏaÂst obce, kteraÂ je zrÏetelneÏ oddeÏlena
od jineÂ zaÂstavby v okolõÂ; za sõÂdelnõÂ celek se vsÏak nepovazÏujõÂ samostatneÂ objekty nebo mõÂsta s minimaÂlnõÂ
zaÂstavbou. JestlizÏe na sebe prÏõÂmo navazuje zaÂstavba
neÏkolika sousednõÂch obcõÂ, povazÏuje se za jeden sõÂdelnõÂ
celek.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
POSÏTOVNIÂ PODMIÂNKY
Â KLADNIÂCH POSÏTOVNIÂCH SLUZÏEB
ZA
H L AVA P RV NIÂ
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§2
PoskytovaÂnõÂ sluzÏeb
(1) PosÏtovnõÂ sluzÏby (daÂle jen ¹sluzÏbyª) poskytuje

(1) Obsah posÏtovnõÂ zaÂsilky mohou, s vyÂjimkami
daÂle uvedenyÂmi, tvorÏit jakeÂkoliv veÏci.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky nesmeÏjõÂ byÂt
vyÂbusÏniny,
radioaktivnõÂ laÂtky,
jedovateÂ a zÏõÂraveÂ laÂtky,
nakazÏliveÂ biologickeÂ laÂtky,
omamneÂ a psychotropnõÂ laÂtky,
zÏivõÂ obratlovci.

(3) Jen za splneÏnõÂ daÂle uvedenyÂch zvlaÂsÏtnõÂch podmõÂnek mohou byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky
a) horÏlaviny ± za podmõÂnky, zÏe jsou upraveny a zajisÏteÏny tak, aby nehrozilo nebezpecÏõÂ jejich vznõÂcenõÂ,
b) biologickeÂ laÂtky podleÂhajõÂcõÂ zkaÂze ± za podmõÂnky,
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zÏe zkazÏeneÂ laÂtky nebudou obteÏzÏovat sveÂ okolõÂ zaÂpachem a neproniknou obalem posÏtovnõÂ zaÂsilky,
c) jinaÂ zÏivaÂ zvõÂrÏata nezÏ obratlovci ± za podmõÂnky, zÏe
jim beÏhem poskytnutõÂ sluzÏby nebude zapotrÏebõÂ
poskytovat zvlaÂsÏtnõÂ peÂcÏi a pozornost,
d) snadno rozbitelneÂ veÏci ± za podmõÂnky, zÏe jsou
upraveny zvlaÂsÏtnõÂm tomu odpovõÂdajõÂcõÂm zpuÊsobem tak, aby se v duÊsledku beÏzÏnyÂch manipulacõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou nemohly posÏkodit,
e) tekutiny ± za podmõÂnky, zÏe nemohou vyteÂci z obalu posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo tõÂmto obalem prosaÂknout.
(4) PenõÂze, draheÂ kovy a kameny, cenneÂ papõÂry,
sÏperky a obdobneÏ cenneÂ prÏedmeÏty mohou byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky jen tehdy, je-li to u urcÏiteÂ sluzÏby
vyÂslovneÏ stanoveno.

beÏzÏneÂm zachaÂzenõÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou mohla cÏaÂst
prÏepravovaneÂ veÏci oddeÏlit.
(6) VneÏjsÏõÂ obal posÏtovnõÂ zaÂsilky nesmõÂ neÂst stopy
prÏedchozõÂho pouzÏitõÂ prÏi sluzÏbeÏ poskytnuteÂ drzÏitelem
posÏtovnõÂ licence.
§5
Adresa vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
a vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu
(1) Adresa adresaÂta musõÂ byÂt uvedena tak prÏesneÏ,
aby nevznikly pochybnosti, kde a komu maÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence dodat posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatit
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku.
a)

§4
BalenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
tak,
a)
b)
c)

(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ byÂt upravena a zajisÏteÏna
aby veÏci tvorÏõÂcõÂ jejõÂ obsah
nemohly ohrozit lidskeÂ zdravõÂ a bezpecÏnost,
nevyvolaÂvaly neprÏõÂjemneÂ smysloveÂ vjemy,
nemohly posÏkodit jineÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanaÂ k poskytovaÂnõÂ sluzÏeb.

(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ byÂt zajisÏteÏna tak, aby
nebylo mozÏno vniknout dovnitrÏ bez zanechaÂnõÂ zjevnyÂch stop.
(3) VneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ balenõÂ musõÂ byÂt prÏimeÏrÏeneÂ povaze a hmotnosti veÏcõÂ tvorÏõÂcõÂch obsah, zpuÊsobu a deÂlce
prÏemõÂst'ovaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky a zpuÊsobu, jakyÂm se
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou bude beÏhem poskytovaÂnõÂ sluzÏby
manipulovat. BalenõÂ musõÂ byÂt
a) dostatecÏneÏ pevneÂ k tomu, aby uÂcÏinneÏ chraÂnilo veÏci
tvorÏõÂcõÂ obsah proti mozÏneÂmu posÏkozenõÂ v duÊsledku kontaktu s jinyÂmi posÏtovnõÂmi zaÂsilkami
(trÏenõÂm, tlakem a naÂrazem),
b) dostatecÏneÂ k tomu, aby veÏci tvorÏõÂcõÂ obsah nebyly
v prÏõÂpadeÏ volneÂho paÂdu posÏtovnõÂ zaÂsilky z vyÂsÏky
120 cm posÏkozeny,
c) dostatecÏneÂ k tomu, aby veÏci tvorÏõÂcõÂ obsah nebyly
posÏkozeny v duÊsledku klimatickyÂch vlivuÊ.
VeÏci tvorÏõÂcõÂ obsah musõÂ byÂt zajisÏteÏny tak, aby se nemohly posÏkodit trÏenõÂm, tlakem a naÂrazem mezi sebou
a obalem nebo mezi sebou navzaÂjem.
(4) PosÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ byÂt upravena tak, aby
umozÏnÏovala bezpecÏnou a snadnou manipulaci.
(5) NezabalenaÂ veÏc muÊzÏe byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilkou
jen tehdy, jestlizÏe je dostatecÏneÏ tuhaÂ a jestlizÏe
a) je to u urcÏiteÂ sluzÏby vyÂslovneÏ prÏedepsaÂno, nebo
b) ke splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ podle odstavcuÊ 1 azÏ 4 nenõÂ
nutno veÏc zabalit a nehrozõÂ nebezpecÏõÂ, zÏe by se prÏi

Strana 3163

b)

c)
d)

e)

(2) Adresa v naÂsledujõÂcõÂm porÏadõÂ obsahuje
oznacÏenõÂ adresaÂta ± u fyzickeÂ osoby jejõÂ jmeÂno
a prÏõÂjmenõÂ, k nimzÏ muÊzÏe byÂt prÏipojeno i jejõÂ rodneÂ
cÏõÂslo nebo datum narozenõÂ; u praÂvnickeÂ osoby jejõÂ
naÂzev nebo obchodnõÂ jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ i oznacÏenõÂ
prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏky,
maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz
adresaÂtovi dodaÂn prostrÏednictvõÂm jineÂ fyzickeÂ
nebo praÂvnickeÂ osoby (daÂle jen ¹prostrÏednõÂkª),
i jejõÂ dostatecÏneÏ prÏesneÂ oznacÏenõÂ,
mõÂsto dodaÂnõÂ ± naÂzev ulice, naÂmeÏstõÂ apod.; cÏõÂslo
domu, poprÏõÂpadeÏ i cÏõÂslo bytu; naÂzev obce, jejõÂ cÏaÂsti
apod., pokud nenõÂ soucÏaÂstõÂ uÂdaje podle põÂsmene e),
posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo prÏideÏleneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ je pro
danou adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ; je-li adresaÂtovi drzÏitelem posÏtovnõÂ licence prÏideÏleno zvlaÂsÏtnõÂ
posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo, muÊzÏe byÂt pouzÏito mõÂsto
posÏtovnõÂho smeÏrovacõÂho cÏõÂsla dodaÂvacõÂ posÏtovnõÂ
provozovny,
naÂzev dodaÂvacõÂ posÏtovnõÂ provozovny.

(3) MaÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz dodaÂn prostrÏednictvõÂm posÏtovnõÂ prÏihraÂdky
nebo dodaÂvacõÂ schraÂny, adresa v naÂsledujõÂcõÂm porÏadõÂ
obsahuje
a) oznacÏenõÂ adresaÂta podle odstavce 2 põÂsm. a),
b) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz
dodaÂn adresaÂtovi prostrÏednictvõÂm prostrÏednõÂka,
i jeho dostatecÏneÏ prÏesneÂ oznacÏenõÂ,
c) uÂdaj ¹posÏtovnõÂ prÏihraÂdkaª doplneÏnyÂ jejõÂm cÏõÂslem,
nebo drzÏitelem posÏtovnõÂ licence stanoveneÂ oznacÏenõÂ dodaÂvacõÂ schraÂny,
d) posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo prÏideÏleneÂ drzÏitelem
posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ provozovneÏ, v nõÂzÏ je
posÏtovnõÂ prÏihraÂdka zrÏõÂzena, nebo posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ maÂ prostrÏednictvõÂm dodaÂvacõÂ schraÂny
posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz dodat,
e) naÂzev posÏtovnõÂ provozovny podle põÂsmene d).
(4) U fyzickeÂ osoby muÊzÏe byÂt pouzÏita teÂzÏ adresa
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poste restante. TakovaÂ adresa v naÂsledujõÂcõÂm porÏadõÂ obsahuje
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ adresaÂta, prÏõÂpadneÏ i rodneÂ cÏõÂslo
nebo datum narozenõÂ,
b) uÂdaj ¹poste restanteª,
c) posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo prÏideÏleneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ byla pro
vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu zvolena,
d) naÂzev posÏtovnõÂ provozovny podle põÂsmene c).
(5) OznacÏenõÂ praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ by mohlo
byÂt zameÏneÏno za oznacÏenõÂ fyzickeÂ osoby, musõÂ byÂt
doplneÏno tak, aby bylo zamezeno nebezpecÏõÂ takoveÂ
zaÂmeÏny.
(6) MajõÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz adresovaneÂ prezidentovi republiky, cÏlenovi
vlaÂdy, prÏedsedovi UÂstavnõÂho soudu, nejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, prezidentovi NejvysÏsÏõÂho kontrolnõÂho
uÂrÏadu, guverneÂrovi CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, poslanci
nebo senaÂtorovi dodaÂny podle ustanovenõÂ platnyÂch
pro dodaÂnõÂ posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ
adresovanyÂch praÂvnickeÂ osobeÏ, musõÂ byÂt jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ adresaÂta doplneÏno dodatkem vyjadrÏujõÂcõÂm toto
postavenõÂ adresaÂta. MajõÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo
posÏtovnõÂ poukaz adresovaneÂ advokaÂtovi, notaÂrÏi nebo
danÏoveÂmu poradci dodaÂny podle ustanovenõÂ platnyÂch
pro dodaÂnõÂ posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ
adresovanyÂch praÂvnickeÂ osobeÏ, musõÂ byÂt za jmeÂnem
a prÏõÂjmenõÂm adresaÂta uveden dodatek ¹advokaÂtª, ¹notaÂrÏª nebo ¹danÏovyÂ poradceª.
(7) Je-li v adrese uvedena na prveÂm mõÂsteÏ praÂvnickaÂ osoba a na druheÂm mõÂsteÏ fyzickaÂ osoba, za adresaÂta se povazÏuje praÂvnickaÂ osoba. Je-li v adrese uvedeno na prveÂm mõÂsteÏ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby
a na druheÂm mõÂsteÏ oznacÏenõÂ praÂvnickeÂ osoby, za adresaÂta se povazÏuje fyzickaÂ osoba s tõÂm, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz maÂ byÂt dodaÂn prostrÏednictvõÂm teÂto praÂvnickeÂ osoby. Je-li v adrese namõÂsto jmeÂna
a prÏõÂjmenõÂ urcÏiteÂ fyzickeÂ osoby uvedena pouze jejõÂ
funkce v praÂvnickeÂ osobeÏ, za adresaÂta se povazÏuje
praÂvnickaÂ osoba.
(8) Je-li v adrese uvedeno neÏkolik fyzickyÂch osob
svyÂmi jmeÂny a prÏõÂjmenõÂmi nebo spolecÏnyÂm oznacÏenõÂm
(naprÏ. ¹manzÏeleÂª), za adresaÂta muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ
licence povazÏovat kohokoliv z nich.
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 8 se nevztahujõÂ na
posÏtovnõÂ poukazy, u nichzÏ maÂ byÂt poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka vyplacena bance s tõÂm, zÏe je urcÏena pro majitele
uÂcÏtu vedeneÂho touto bankou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ tvorÏõÂ
adresu cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho uÂcÏtu a koÂd banky,
kteraÂ ho vede.
(10) Na posÏtovnõÂ zaÂsilce, jejõÂzÏ podaÂnõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence stvrzuje, a na posÏtovnõÂm poukazu
musõÂ byÂt uvedena adresa odesõÂlatele. Na posÏtovnõÂ zaÂ-
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silce, jejõÂzÏ podaÂnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence nestvrzuje,
adresa odesõÂlatele uvedena byÂt nemusõÂ. Pro adresu odesõÂlatele platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 8 o adrese adresaÂta; je-li poukazovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka hrazena
prÏevodem z bankovnõÂho uÂcÏtu, musõÂ se uveÂst navõÂc takeÂ
cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ tohoto uÂcÏtu a koÂd banky, kteraÂ ho
vede. Adresa odesõÂlatele podle odstavce 3 muÊzÏe byÂt
doplneÏna uÂdaji podle odstavce 2 põÂsm. c); tento doplneÏk vsÏak musõÂ byÂt uveden slovy ¹bytemª, resp. ¹se
sõÂdlemª a nesmõÂ v neÏm byÂt uvedeno posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo. Je-li vsÏak adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ, platõÂ
pro ni obdobneÏ ustanovenõÂ § 6.
§6
Adresa posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ
a posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ
(1) Adresa adresaÂta musõÂ byÂt uvedena tak prÏesneÏ,
aby zahranicÏnõÂ provozovatel nemeÏl pochybnosti, kde
a komu maÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku dodat.
(2) Adresa obsahuje oznacÏenõÂ adresaÂta a mõÂsta,
kde maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz
dodaÂn. OznacÏenõÂ zemeÏ urcÏenõÂ musõÂ byÂt uvedeno
v mezinaÂrodneÏ znaÂmeÂm jazyce; zkratky lze uzÏõÂt jen
tehdy, jde-li o zkratku, kteraÂ je v zemi urcÏenõÂ vsÏeobecneÏ znaÂma a pouzÏõÂvaÂna. Adresa musõÂ byÂt napsaÂna v souladu se zvyklostmi a naÂrodnõÂmi prÏedpisy zemeÏ urcÏenõÂ.
(3) U fyzickeÂ osoby muÊzÏe byÂt pouzÏita teÂzÏ adresa
poste restante; u posÏtovnõÂho poukazu vsÏak jen tehdy,
je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ. TakovaÂ
adresa obsahuje
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ adresaÂta,
b) uÂdaj ¹poste restanteª,
c) oznacÏenõÂ posÏtovnõÂ provozovny, kteraÂ byla pro vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky zvolena, a to zpuÊsobem podle zvyklostõÂ
zemeÏ urcÏenõÂ,
d) oznacÏenõÂ zemeÏ urcÏenõÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3 se nevztahujõÂ na
posÏtovnõÂ poukazy, u nichzÏ maÂ byÂt poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka vyplacena bance s tõÂm, zÏe je urcÏena pro majitele
uÂcÏtu vedeneÂho touto bankou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ tvorÏõÂ
adresu cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho uÂcÏtu a koÂd banky,
kteraÂ ho vede.
(5) Na posÏtovnõÂ zaÂsilce, jejõÂzÏ podaÂnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence stvrzuje, a na posÏtovnõÂm poukazu musõÂ
byÂt uvedena adresa odesõÂlatele. Na posÏtovnõÂ zaÂsilce,
jejõÂzÏ podaÂnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence nestvrzuje, adresa
odesõÂlatele uvedena byÂt nemusõÂ. Je-li adresa odesõÂlatele
v CÏeskeÂ republice, platõÂ pro ni ustanovenõÂ § 5; adresa
musõÂ byÂt doplneÏna naÂzvem CÏeskeÂ republiky v neÏktereÂm
mezinaÂrodneÏ znaÂmeÂm jazyce. Je-li adresa odesõÂlatele
v zahranicÏõÂ, platõÂ pro ni obdobneÏ ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 o adrese adresaÂta.
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§7
NaÂlezÏitosti posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) Adresa posÏtovnõÂ zaÂsilky se põÂsÏe latinkou; pouzÏõÂvaÂ-li se u posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ v zemi
urcÏenõÂ jineÂho põÂsma nezÏ latinky, adresa se napõÂsÏe tõÂmto
põÂsmem, prÏicÏemzÏ mõÂsto a zemeÏ urcÏenõÂ se uvede i latinkou.
(2) Adresa musõÂ byÂt napsaÂna cÏitelneÏ, prÏehledneÏ,
dostatecÏneÏ velkyÂm põÂsmem a bez prÏepisovaÂnõÂ; je-li adresa psaÂna strojem, na pocÏõÂtacÏi apod., põÂsmo nesmõÂ byÂt
mensÏõÂ nezÏ 0,25 cm. Je-li adresa psaÂna rukou, põÂsÏe se
oznacÏenõÂ adresaÂta huÊlkovyÂm põÂsmem. U vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky se posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo a naÂzev
prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovny nesmeÏjõÂ podtrhaÂvat.
U posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ se mõÂsto a zemeÏ
urcÏenõÂ põÂsÏõÂ velkyÂmi põÂsmeny a nesmeÏjõÂ se podtrhaÂvat.
(3) Adresa musõÂ byÂt napsaÂna takovyÂm prostrÏedkem, aby nemohlo dojõÂt k jejõÂmu vymazaÂnõÂ, pozmeÏneÏnõÂ
nebo ke ztraÂteÏ jejõÂ cÏitelnosti. ZejmeÂna nesmõÂ byÂt napsaÂna pomocõÂ tuzÏky, pruÊklepu nebo pruÊpisu. Adresa
adresaÂta nesmõÂ byÂt napsaÂna cÏervenou barvou nebo prostrÏedkem obsahujõÂcõÂm luminiscencÏnõÂ barvivo.
(4) Adresy adresaÂta a odesõÂlatele musõÂ byÂt napsaÂny podeÂlneÏ na teÂ straneÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky, kteraÂ je
pro tento uÂcÏel svyÂmi rozmeÏry, uÂpravou apod. nejvhodneÏjsÏõÂ. NejmensÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry teÂto strany jsou
14 x 9 cm; posÏtovnõÂ zaÂsilky vaÂlcoveÂho tvaru jsou prÏõÂpustneÂ za podmõÂnky, zÏe jejich deÂlka je nejmeÂneÏ 14 cm
a pruÊmeÏr nejmeÂneÏ 3 cm. Adresy nemohou byÂt napsaÂny
na teÂ straneÏ obaÂlky, na nõÂzÏ jsou chlopneÏ.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence, v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂch
zaÂsilek do zahranicÏõÂ i zahranicÏnõÂ provozovateleÂ, jsou
opraÂvneÏni umõÂst'ovat na povrch posÏtovnõÂ zaÂsilky sveÂ
poznaÂmky vztahujõÂcõÂ se k poskytnutõÂ sluzÏby, nalepovat
na neÏj sveÂ naÂlepky a opatrÏovat posÏtovnõÂ znaÂmky a povrch posÏtovnõÂ zaÂsilky otisky svyÂch razõÂtek vcÏetneÏ reklamnõÂch otiskuÊ. Na posÏtovnõÂ zaÂsilce muÊzÏe byÂt uvedena spisovaÂ znacÏka cÏi jinaÂ obdobnaÂ poznaÂmka odesõÂlatele tyÂkajõÂcõÂ se jejõÂho obsahu.
(6) UÂprava posÏtovnõÂ zaÂsilky musõÂ umozÏnÏovat nalepenõÂ posÏtovnõÂch znaÂmek a zachaÂzenõÂ podle odstavcuÊ 4 a 5. K teÏmto uÂcÏeluÊm lze pouzÏõÂt i sÏtõÂtek s rozmeÏry nejmeÂneÏ 14 x 9 cm, kteryÂ je nalepen na posÏtovnõÂ
zaÂsilce. NenõÂ-li takovaÂ uÂprava z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ mozÏnaÂ, lze pouzÏõÂt adresnõÂ vlajecÏku schvaÂlenou drzÏitelem
posÏtovnõÂ licence; ta musõÂ byÂt k posÏtovnõÂ zaÂsilce pevneÏ
prÏipojena.
(7) AdresnõÂ uÂdaje, posÏtovnõÂ znaÂmky a poznaÂmky
se na prÏõÂslusÏnou plochu umõÂst'ujõÂ takto:
a) v praveÂ dolnõÂ cÏtvrtineÏ adresa adresaÂta,
b) v praveÂ hornõÂ cÏtvrtineÏ posÏtovnõÂ znaÂmky,
c) v leveÂ hornõÂ cÏtvrtineÏ adresa odesõÂlatele; pod nõÂ poznaÂmky nebo naÂlepky tyÂkajõÂcõÂ se zvoleneÂ sluzÏby,
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obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo zpuÊsobu, jakyÂm se
maÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou zachaÂzet.
PrÏedaÂnõÂ a podaÂnõÂ
§8
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nezkoumaÂ totozÏnost
ani praÂvnõÂ zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby, kteraÂ mu prÏedaÂvaÂ
põÂsemnosti a jineÂ veÏci, jezÏ majõÂ byÂt prÏevzaty k poskytnutõÂ sluzÏby, (daÂle jen ¹prÏedmeÏt sluzÏbyª) nebo poukazovanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku.
(2) PrÏedat prÏedmeÏt sluzÏby nebo doklad o posÏtovnõÂm poukazu (daÂle jen ¹podacõÂ dokladª) lze v dobeÏ
k tomu drzÏitelem posÏtovnõÂ licence urcÏeneÂ
a) v poveÏrÏeneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ oznacÏeneÂ logem
drzÏitele posÏtovnõÂ licence,
b) u pracovnõÂka drzÏitele posÏtovnõÂ licence nebo jeho
smluvnõÂho partnera mimo posÏtovnõÂ provozovnu,
kteryÂ k tomu byl drzÏitelem posÏtovnõÂ licence põÂsemneÏ poveÏrÏen,
c) v prÏõÂpadech uvedenyÂch daÂle i vlozÏenõÂm do posÏtovnõÂ schraÂnky oznacÏeneÂ informacÏnõÂm sÏtõÂtkem
drzÏitele posÏtovnõÂ licence.
(3) ProkaÂzÏe-li se dodatecÏneÏ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ
licence prÏi podaÂnõÂ zjistil nebo uvedl neÏkteryÂ uÂdaj v rozporu se skutecÏnyÂm stavem, praÂva a povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z uzavrÏeneÂ posÏtovnõÂ smlouvy se daÂle rÏõÂdõÂ skutecÏnyÂm stavem.
§9
(1) OdesõÂlatel je povinen opatrÏit prÏedmeÏt sluzÏby,
jehozÏ prÏevzetõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence nestvrzuje, prÏed
prÏedaÂnõÂm posÏtovnõÂmi znaÂmkami. Lze ho prÏedat i u poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka.
(2) Je-li prÏedmeÏt sluzÏby, jehozÏ prÏevzetõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence nestvrzuje, vlozÏen do posÏtovnõÂ
schraÂnky, sluzÏba zvolenaÂ odesõÂlatelem se oznamuje
uvedenõÂm prÏõÂslusÏnyÂch uÂdajuÊ na prÏedmeÏtu sluzÏby. JestlizÏe na prÏedmeÏtu sluzÏby nenõÂ volba odesõÂlatele uvedena, prÏicÏemzÏ hodnota posÏtovnõÂch znaÂmek, jimizÏ byl
prÏedmeÏt sluzÏby opatrÏen, odpovõÂdaÂ ceneÏ jedineÂ sluzÏby
prÏichaÂzejõÂcõÂ v uÂvahu, platõÂ, zÏe odesõÂlatel zvolil tuto
sluzÏbu. JestlizÏe na prÏedmeÏtu sluzÏby nenõÂ volba odesõÂlatele uvedena, prÏicÏemzÏ hodnota posÏtovnõÂch znaÂmek,
jimizÏ byl prÏedmeÏt sluzÏby opatrÏen, neodpovõÂdaÂ ceneÏ
zÏaÂdneÂ ze sluzÏeb prÏichaÂzejõÂcõÂch v uÂvahu, anebo odpovõÂdaÂ cenaÂm võÂce sluzÏeb prÏichaÂzejõÂcõÂch v uÂvahu, platõÂ, zÏe
odesõÂlatel zvolil tu sluzÏbu, kterou urcÏil drzÏitel posÏtovnõÂ
licence.
(3) Je-li prÏedmeÏt sluzÏby prÏedaÂn v posÏtovnõÂ provozovneÏ nebo u poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka, sluzÏba, kterou
odesõÂlatel zvolil, se oznamuje
a) je-li to v posÏtovnõÂch podmõÂnkaÂch vyÂslovneÏ stanoveno, uvedenõÂm stanovenyÂch uÂdajuÊ na prÏedmeÏtu
sluzÏby,
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b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech uÂstneÏ.
(4) NevyplyÂvaÂ-li sluzÏba, kterou odesõÂlatel zvolil
u posÏtovnõÂho poukazu, z podacõÂho dokladu, oznaÂmõÂ
se uÂstneÏ.
(5) Je-li prÏedmeÏt sluzÏby, jehozÏ prÏevzetõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence nestvrzuje, vlozÏen do posÏtovnõÂ
schraÂnky, za den prÏedaÂnõÂ se povazÏuje den nejblizÏsÏõÂho
vyÂbeÏru posÏtovnõÂ schraÂnky uvedeneÂho na jejõÂm informacÏnõÂm sÏtõÂtku; ke dni, v neÏmzÏ byly põÂsemnosti a jineÂ
veÏci do posÏtovnõÂ schraÂnky skutecÏneÏ vlozÏeny, se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(6) Je-li prÏedmeÏt sluzÏby nebo podacõÂ doklad
prÏedaÂn v posÏtovnõÂ provozovneÏ nebo u poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka, za den prÏedaÂnõÂ se povazÏuje den, v neÏmzÏ byla
volba odesõÂlatele oznaÂmena. JestlizÏe takoveÂ oznaÂmenõÂ
nevezme drzÏitel posÏtovnõÂ licence na veÏdomõÂ v den, kdy
prÏõÂslusÏnaÂ osoba v prostoraÂch posÏtovnõÂ provozovny
nebo v blõÂzkosti poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka vuÊli prÏedat
prÏedmeÏt sluzÏby projevila, za den prÏedaÂnõÂ se povazÏuje
tento den.
(7) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe opatrÏit posÏtovnõÂ zaÂsilku svyÂm razõÂtkem obsahujõÂcõÂm uÂdaj o dni,
kdy dosÏlo k prÏedaÂnõÂ a podaÂnõÂ. JestlizÏe k podaÂnõÂ nedosÏlo
ve stejnyÂ den jako k prÏedaÂnõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
muÊzÏe opatrÏit posÏtovnõÂ zaÂsilku razõÂtkem obsahujõÂcõÂm
uÂdaj o dni, kdy dosÏlo k podaÂnõÂ, jen za podmõÂnky, zÏe
ji opatrÏõÂ soucÏasneÏ i razõÂtkem obsahujõÂcõÂm uÂdaj o dni,
kdy dosÏlo k prÏedaÂnõÂ.
§ 10
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o prÏedaÂnõÂ
a podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu
(1) PomocõÂ vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu
lze poukazovat jen peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v cÏeskeÂ meÏneÏ. Poukazovanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku uhradõÂ odesõÂlatel v zaÂvislosti na zvoleneÂ sluzÏbeÏ bud' soucÏasneÏ s prÏedaÂnõÂm podacõÂho dokladu v hotovosti, nebo prÏed prÏedaÂnõÂm podacõÂho dokladu prÏevodem z bankovnõÂho uÂcÏtu na uÂcÏet
drzÏitele posÏtovnõÂ licence.
(2) MaÂ-li byÂt poukazovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka hrazena prÏevodem z bankovnõÂho uÂcÏtu, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence prÏevezme podacõÂ doklad i v prÏõÂpadeÏ, zÏe tato
cÏaÂstka dosud na jeho uÂcÏet prÏevedena nebyla. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ se vsÏak za den prÏedaÂnõÂ povazÏuje den, kdy tato
cÏaÂstka dodatecÏneÏ na uÂcÏet drzÏitele posÏtovnõÂ licence dosÏla. Pokud tato cÏaÂstka na uÂcÏet drzÏitele posÏtovnõÂ licence
do 10 dnuÊ od prÏedaÂnõÂ podacõÂho dokladu nedojde, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ podacõÂ doklad odesõÂlateli, prÏicÏemzÏ platõÂ, zÏe k prÏedaÂnõÂ a podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu
nedosÏlo; dojde-li poukazovanaÂ cÏaÂstka na uÂcÏet drzÏitele
posÏtovnõÂ licence azÏ po uplynutõÂ teÂto lhuÊty, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ji vraÂtõÂ zpeÏt na prÏõÂslusÏnyÂ uÂcÏet.
(3) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ
uhradõÂ odesõÂlatel poukazovanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v hotovosti v cÏeskeÂ meÏneÏ.

(4) KromeÏ poukazovaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky musõÂ byÂt
prÏedaÂn i vyplneÏnyÂ podacõÂ doklad, kteryÂ maÂ formu stanovenou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence. V podacõÂm dokladu se uvaÂdõÂ
a) poukazovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka cÏõÂslicemi,
b) adresa adresaÂta a odesõÂlatele,
c) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu
konstantnõÂ symbol,
d) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ poukaz vyplacen v hotovosti,
zpraÂva slouzÏõÂcõÂ adresaÂtovi k identifikaci platby,
e) nemaÂ-li byÂt posÏtovnõÂ poukaz vyplacen v hotovosti,
variabilnõÂ, prÏõÂpadneÏ i specifickyÂ symbol.
UÂdaje podle põÂsmen a) a b) odesõÂlatel musõÂ uveÂst, uÂdaje
podle põÂsmen c) azÏ e) uveÂst nemusõÂ. UÂdaj podle põÂsmene d) muÊzÏe uveÂst jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch
podmõÂnek mozÏneÂ.
(5) PodacõÂ doklad musõÂ byÂt vyplneÏn latinkou
a arabskyÂmi cÏõÂslicemi; pouzÏõÂvaÂ-li se v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ v zemi urcÏenõÂ jineÂho põÂsma
nezÏ latinky, adresa se napõÂsÏe tõÂmto põÂsmem, prÏicÏemzÏ
mõÂsto a zemeÏ urcÏenõÂ se uvede i latinkou. PodacõÂ doklad
musõÂ byÂt vyplneÏn cÏitelneÏ, prÏehledneÏ, dostatecÏneÏ velkyÂm põÂsmem a bez prÏepisovaÂnõÂ; je-li vyplnÏovaÂn strojem, na pocÏõÂtacÏi apod., põÂsmo nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ
0,25 cm. Je-li vyplnÏovaÂn rukou, oznacÏenõÂ adresaÂta musõÂ
Â daje musejõÂ byÂt nabyÂt napsaÂno huÊlkovyÂm põÂsmem. U
psaÂny takovyÂm prostrÏedkem, aby nemohlo dojõÂt k jejich vymazaÂnõÂ, pozmeÏneÏnõÂ nebo ke ztraÂteÏ jejich cÏitelnosti. ZejmeÂna nesmeÏjõÂ byÂt napsaÂny pomocõÂ tuzÏky,
pruÊklepu nebo pruÊpisu; nesmeÏjõÂ byÂt napsaÂny cÏervenou
barvou nebo prostrÏedkem obsahujõÂcõÂm luminiscencÏnõÂ
barvivo. PraÂzdnaÂ mõÂsta vedle uÂdaje o poukazovaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstce musejõÂ byÂt prosÏkrtnuta tak, aby nebylo
mozÏno cokoliv dodatecÏneÏ vepsat.
§ 11
PodacõÂ stvrzenka
(1) PodaÂnõÂ prÏedmeÏtu sluzÏby, jehozÏ prÏevzetõÂ
stvrzuje, a podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu stvrzuje drzÏitel
posÏtovnõÂ licence na podacõÂ stvrzence, kteraÂ maÂ formu
stanovenou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.
(2) PodacõÂ stvrzenka u posÏtovnõÂ zaÂsilky vyplneÏnaÂ
odesõÂlatelem podle prÏedtisku se prÏedlozÏõÂ spolecÏneÏ
s prÏedmeÏtem sluzÏby, jehozÏ se tyÂkaÂ; pro jejõÂ vyplneÏnõÂ
platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 7 odst. 1 azÏ 3.
(3) Do podacõÂ stvrzenky u posÏtovnõÂho poukazu
uvede odesõÂlatel uÂdaje podle § 10 odst. 4 põÂsm. a) a b);
pokud do podacõÂho dokladu uvedl uÂdaje podle § 10
odst. 4 põÂsm. e), uvede je i na podacõÂ stvrzenku. Pro
jejõÂ vyplneÏnõÂ platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 10 odst. 5.
PoukazovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka se uvaÂdõÂ navõÂc i slovy.
Tento uÂdaj musõÂ zacÏõÂnat velkyÂm põÂsmenem a nesmõÂ obsahovat mezery mezi slovy; cÏaÂst uÂdaje v haleÂrÏõÂch se
uvaÂdõÂ cÏõÂslicemi. JestlizÏe je podacõÂ stvrzenka spolecÏnaÂ
pro neÏkolik soucÏasneÏ podanyÂch vnitrostaÂtnõÂch posÏtov-
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nõÂch poukazuÊ, slovy muÊzÏe byÂt uveden pouze soucÏet
vsÏech poukaÂzanyÂch peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek, jichzÏ se podacõÂ
stvrzenka tyÂkaÂ.
(4) PosÏtovnõÂ provozovna nebo poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk jmeÂnem drzÏitele posÏtovnõÂ licence v podacõÂ
stvrzence stvrzuje
a) uÂdaje uvedeneÂ odesõÂlatelem,
b) zvolenou sluzÏbu vcÏetneÏ dõÂlcÏõÂch sluzÏeb a uÂkonuÊ,
c) podacõÂ cÏõÂslo posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu,
d) den prÏedaÂnõÂ a podaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu; jestlizÏe k podaÂnõÂ nedosÏlo ve
stejnyÂ den jako k prÏedaÂnõÂ, uvedou se oba dny,
e) celkovou cenu; pokud u posÏtovnõÂ zaÂsilky nebyla
v hotovosti uhrazena celaÂ cena, uvede se soucÏasneÏ
i ta jejõÂ cÏaÂst, kteraÂ byla uhrazena v hotovosti,
f) jde-li o sluzÏbu, prÏi nõÂzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence odpovõÂdaÂ za sÏkodu vzniklou uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky, jejõÂ hmotnost zjisÏteÏnou prÏi podaÂnõÂ.
(5) Hmotnost podle odstavce 4 põÂsm. f) se zjisÏt'uje
s prÏesnostõÂ, jezÏ je pro prÏõÂslusÏnou sluzÏbu stanovena, prÏicÏemzÏ se zaokrouhluje nahoru. JestlizÏe prÏi podaÂnõÂ podle
§ 8 odst. 2 põÂsm. b) nelze zjistit hmotnost s pozÏadovanou prÏesnostõÂ, do podacõÂ stvrzenky se vyznacÏõÂ meÂneÏ
prÏesnyÂ uÂdaj. PrÏesnou hmotnost zjistõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ
licence co nejdrÏõÂve dodatecÏneÏ, prÏicÏemzÏ zjisÏteÏnyÂ uÂdaj
bez pruÊtahuÊ sdeÏlõÂ dohodnutyÂm zpuÊsobem odesõÂlateli;
tento uÂdaj platõÂ, nejde-li o zjevnou nespraÂvnost. MaÂ-li
uprÏesneÏnõÂ hmotnosti vliv na cenu sluzÏby, odesõÂlatel
a drzÏitel posÏtovnõÂ licence bez pruÊtahuÊ vzaÂjemneÏ vyrovnajõÂ takto vznikleÂ rozdõÂly.
(6) V podacõÂ stvrzence se uzÏõÂvaÂ zkratek stanovenyÂch drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.
(7) Na zÏaÂdost vystavõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence jeden cÏi võÂce opisuÊ podacõÂ stvrzenky.
§ 12
Cena sluzÏby
(1) Cena sluzÏby je rovna uÂhrnu cen za vsÏechny
zvoleneÂ dõÂlcÏõÂ sluzÏby a uÂkony; tyto ceny jsou uvedeny
v samostatneÂ cÏaÂsti posÏtovnõÂch podmõÂnek (daÂle jen ¹cenõÂkª).
(2) Cena se u posÏtovnõÂch zaÂsilek hradõÂ pomocõÂ
posÏtovnõÂch znaÂmek, jimizÏ se opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby
prÏed jeho prÏedaÂnõÂm.
(3) PosÏtovnõÂ znaÂmka je dokladem o tom, zÏe drzÏiteli posÏtovnõÂ licence byla uhrazena cÏaÂstka na nõÂ uvedenaÂ. PosÏtovnõÂ znaÂmka muÊzÏe mõÂt podobu samostatneÂ
naÂlepky nebo muÊzÏe byÂt na prÏedmeÏtu sluzÏby cÏi jeho
obalu vytisÏteÏna. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence na zÏaÂdost
stvrdõÂ cÏaÂstku, kteraÂ byla prÏi zakoupenõÂ posÏtovnõÂch znaÂmek uhrazena v hotovosti. Je-li platnost drÏõÂve zakoupeneÂ posÏtovnõÂ znaÂmky ukoncÏena, drzÏitel posÏtovnõÂ li-
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cence ji vymeÏnõÂ za platnou posÏtovnõÂ znaÂmku teÂzÏe hodnoty. KartonovyÂ lõÂstek, obaÂlku cÏi jinou veÏc, na nõÂzÏ je
natisÏteÏna neplatnaÂ posÏtovnõÂ znaÂmka, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence vymeÏnõÂ za stejnou veÏc s platnou posÏtovnõÂ
znaÂmkou teÂzÏe hodnoty. ZÏaÂdost o vyÂmeÏnu muÊzÏe byÂt
uplatneÏna v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho roku ode dne ukoncÏenõÂ platnosti.
NenõÂ-li vyÂmeÏna mozÏnaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ znaÂmku cÏi veÏc s natisÏteÏnou posÏtovnõÂ znaÂmkou
odkoupõÂ za cenu, za jakou ji prodal.
(4) Jde-li o prÏedmeÏt sluzÏby, jehozÏ prÏevzetõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence stvrzuje, celou cenu nebo jejõÂ cÏaÂst lze
hradit i v hotovosti soucÏasneÏ s podaÂnõÂm.
(5) Cena se u posÏtovnõÂch poukazuÊ hradõÂ v hotovosti soucÏasneÏ s podaÂnõÂm.
(6) OdesõÂlatel je povinen dodatecÏneÏ uhradit ceny
za dõÂlcÏõÂ sluzÏby a uÂkony uvedeneÂ v cenõÂku, pokud jejich
prÏõÂpadneÂ poskytnutõÂ nebo provedenõÂ vyplyÂvaÂ ze sjednaneÂ posÏtovnõÂ smlouvy.
(7) OdesõÂlatel posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ,
ktereÂ byly podaÂny v CÏeskeÂ republice s cõÂlem vyuzÏõÂt
nizÏsÏõÂch cen nezÏ prÏi podaÂnõÂ v zemi jejich skutecÏneÂho
puÊvodu, je povinen uhradit prÏõÂpadneÂ dodatecÏneÂ
uÂhrady, ktereÂ s odvolaÂnõÂm na cÏlaÂnek 25 SveÏtoveÂ posÏtovnõÂ uÂmluvy bude pozÏadovat zahranicÏnõÂ provozovatel.
(8) OdesõÂlatel je povinen dodatecÏneÏ uhradit cenu
nebo jejõÂ cÏaÂst, kterou neuhradil, acÏ ji uhradit meÏl. V prÏõÂpadeÏ, zÏe neuhrazenõÂ ceny nebo jejõÂ cÏaÂsti zpuÊsobil, je
povinen uhradit navõÂc i zvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂplatek podle cenõÂku.
(9) Jde-li o prÏedmeÏt sluzÏby vlozÏenyÂ do posÏtovnõÂ
schraÂnky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence pozÏaÂdaÂ o uÂhradu neuhrazeneÂ ceny nebo jejõÂ cÏaÂsti a zvlaÂsÏtnõÂho prÏõÂplatku
podle cenõÂku adresaÂta. Pokud adresaÂt tyto cÏaÂstky neuhradõÂ, postupuje se podle odstavce 8.
(10) Je-li cena nebo jejõÂ cÏaÂst hrazena v hotovosti
azÏ po podaÂnõÂ, prÏõÂslusÏnaÂ posÏtovnõÂ provozovna ji na zÏaÂdost stvrdõÂ tomu, kdo ji uhradil.
§ 13
NaklaÂdaÂnõÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou
a s poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstkou
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence, v prÏõÂpadeÏ sluzÏby do zahranicÏõÂ i zahranicÏnõÂ provozovatel, mohou naklaÂdat
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou a s poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstkou
jen takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ je soucÏaÂstõÂ poskytovaÂnõÂ
sluzÏby.
§ 14
OdpoveÏdnost za sÏkodu
u posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ
(1) V souladu s § 15 odst. 3 zaÂkona o posÏtovnõÂch
sluzÏbaÂch pro odpoveÏdnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence za

Strana 3168

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

sÏkodu vzniklou v souvislosti s posÏtovnõÂ zaÂsilkou do
zahranicÏõÂ platõÂ odchylky od ustanovenõÂ § 12 odst. 1, 2
a 6 a § 13 odst. 3 azÏ 7 tohoto zaÂkona uvedeneÂ v odstavcõÂch 2 azÏ 10.
(2) Za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ v rozsahu stanoveneÂm zaÂkonem
o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch, ale v rozsahu sjednaneÂm v posÏtovnõÂ smlouveÏ.
(3) V prÏõÂpadech, kdy je v souladu s § 15 odst. 3
zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch sjednaÂn v posÏtovnõÂ
smlouveÏ rozsah odpoveÏdnosti lisÏõÂcõÂ se od rozsahu odpoveÏdnosti stanoveneÂho tõÂmto zaÂkonem, drzÏitel posÏtovnõÂ licence odpovõÂdaÂ v rozsahu sjednaneÂm v posÏtovnõÂ
smlouveÏ.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ za sÏkodu,
kteraÂ vznikla po dodaÂnõÂ nebo po vraÂcenõÂ.
(5) Dokud posÏtovnõÂ zaÂsilka nebyla dodaÂna, praÂvo
na naÂhradu sÏkody maÂ odesõÂlatel; po jejõÂm dodaÂnõÂ maÂ
toto praÂvo adresaÂt.
(6) PrÏi ztraÂteÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky hradõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence sÏkodu ve vyÂsÏi ceny, kterou meÏla posÏtovnõÂ
zaÂsilka v dobeÏ a mõÂsteÏ jejõÂho podaÂnõÂ.
(7) Je-li obsah posÏtovnõÂ zaÂsilky posÏkozen nebo je
neuÂplnyÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence hradõÂ sÏkodu ve vyÂsÏi
rozdõÂlu mezi cenou, kterou meÏla posÏtovnõÂ zaÂsilka
v dobeÏ a mõÂsteÏ jejõÂho podaÂnõÂ, a cenou, kterou by meÏla
v dobeÏ a mõÂsteÏ podaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka posÏkozenaÂ nebo
neuÂplnaÂ.
(8) Pokud je v posÏtovnõÂch podmõÂnkaÂch vyzÏadovaÂno, aby odesõÂlatel uvedl na prÏedmeÏt sluzÏby cenu,
kterou ho ocenÏuje, sÏkoda se hradõÂ nejvyÂsÏe do teÂto
cÏaÂstky. NenõÂ-li udaÂnõÂ teÂto ceny odesõÂlatelem v posÏtovnõÂch podmõÂnkaÂch vyzÏadovaÂno, sÏkoda se hradõÂ nejvyÂsÏe
do cÏaÂstky, kteraÂ je stanovena v posÏtovnõÂch podmõÂnkaÂch.
(9) Byla-li pro prÏõÂpad ztraÂty, posÏkozenõÂ nebo
uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky sjednaÂna pausÏaÂlnõÂ naÂhrada, naÂhrada sÏkody se neposkytuje.
(10) Pokud byla v prÏõÂpadeÏ podle § 13 odst. 7 zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch sjednaÂna pausÏaÂlnõÂ naÂhrada,
vuÊcÏi drzÏiteli posÏtovnõÂ licence lze mõÂsto naÂroku na pausÏaÂlnõÂ naÂhradu uplatnit naÂrok na naÂhradu sÏkody.
§ 15
CelnõÂ rÏõÂzenõÂ v CÏeskeÂ republice
(1) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ se
prÏedaÂnõÂ prÏedmeÏtu sluzÏby, u neÏhozÏ nebylo dosud provedeno celnõÂ rÏõÂzenõÂ, povazÏuje za zmocneÏnõÂ k tomu, aby
drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏi celnõÂm rÏõÂzenõÂ v CÏeskeÂ republice jednal jako prÏõÂmyÂ zaÂstupce odesõÂlatele.
(2) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ nelze
prÏedat prÏedmeÏt sluzÏby bez prÏedchozõÂho celnõÂho rÏõÂzenõÂ,

jestlizÏe je to u urcÏiteÂ sluzÏby vyÂslovneÏ stanoveno nebo
jestlizÏe k tomu maÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence jineÂ duÊvody.
§ 16
CelnõÂ rÏõÂzenõÂ v zemi urcÏenõÂ
(1) ZahranicÏnõÂ provozovatel je opraÂvneÏn prÏedlozÏit posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ k celnõÂmu rÏõÂzenõÂ
v zemi urcÏenõÂ.
(2) OdesõÂlatel posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ je povinen upozornit celnõÂ uÂrÏady v zemi urcÏenõÂ na zbozÏõÂ
podleÂhajõÂcõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ tõÂm, zÏe pouzÏije celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku.
(3) PocÏet celnõÂch prohlaÂsÏek, ktereÂ maÂ odesõÂlatel
k prÏedmeÏtu sluzÏby prÏipojit, je stanoven v zahranicÏnõÂch
podmõÂnkaÂch. NenõÂ-li to u urcÏiteÂ sluzÏby vyloucÏeno
a nejde-li o prÏedmeÏt sluzÏby, jehozÏ obsah maÂ cenu vysÏsÏõÂ
nezÏ 12 000 KcÏ, celnõÂ prohlaÂsÏky mohou byÂt nahrazeny
celnõÂ naÂlepkou nebo celnõÂ vlajecÏkou. CelnõÂ prohlaÂsÏky,
celnõÂ naÂlepka nebo celnõÂ vlajecÏka majõÂ formu stanovenou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence. VyplnÏujõÂ se podle
prÏedtisku v neÏktereÂm z jazykuÊ uvedenyÂch v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch. Popis obsahu musõÂ byÂt co nejpodrobneÏjsÏõÂ tak, aby celnõÂm uÂrÏaduÊm v zemi urcÏenõÂ poskytoval vsÏechny informace potrÏebneÂ pro celnõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 17
DevizoveÂ prÏedpisy
(1) NenõÂ-li podle devizovyÂch prÏedpisuÊ k poukaÂzaÂnõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky do zahranicÏõÂ zapotrÏebõÂ devizoveÂho
povolenõÂ, odesõÂlatel musõÂ spolecÏneÏ s podacõÂm dokladem
prÏedat põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ o teÂto skutecÏnosti. ProhlaÂsÏenõÂ vyhotovõÂ na tiskopise vydaneÂm drzÏitelem posÏtovnõÂ
licence, kteryÂ vyplnõÂ podle prÏedtisku.
(2) Je-li podle devizovyÂch prÏedpisuÊ k poukaÂzaÂnõÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky do zahranicÏõÂ zapotrÏebõÂ devizoveÂho povolenõÂ, odesõÂlatel ho musõÂ prÏedat spolecÏneÏ s podacõÂm
dokladem.
H L AVA D R U HAÂ
SLUZÏBY, KTEREÂ LZE ZVOLIT
§ 18
ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
UstanovenõÂ hlavy prvnõÂ platõÂ jen tehdy, nestanovõÂ-li se v hlaveÏ druheÂ neÏco jineÂho.
§ 19
HlavnõÂ sluzÏby
(1) Dodat posÏtovnõÂ zaÂsilku lze prostrÏednictvõÂm
neÏktereÂ z teÏchto hlavnõÂch sluzÏeb:
a) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹obycÏejnaÂ zaÂsilkaª,
b) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹obycÏejnyÂ tiskovinovyÂ
pytelª,
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c) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹obycÏejnaÂ slepeckaÂ zaÂsilkaª,
d) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹doporucÏeneÂ psanõÂª,
e) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹doporucÏenyÂ balõÂkª,
f) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹doporucÏenyÂ tiskovinovyÂ
pytelª,
g) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹doporucÏenaÂ slepeckaÂ zaÂsilkaª,
h) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹cenneÂ psanõÂª,
i) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹standardnõÂ balõÂkª,
j) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹cennyÂ balõÂkª.
(2) HlavnõÂ sluzÏby podle odstavce 1 põÂsm. a), c),
d), g), h) a j) lze zvolit u vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
i u posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ. HlavnõÂ sluzÏbu podle
odstavce 1 põÂsm. e) lze zvolit jen u vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky. HlavnõÂ sluzÏby podle odstavce 1 põÂsm. b),
f) a i) lze zvolit jen u posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ.
HlavnõÂ sluzÏby podle odstavce 1 põÂsm. h) a j), ktereÂ se
tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, lze zvolit jen
tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ.
(3) Dodat poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku lze prostrÏednictvõÂm neÏktereÂ z teÏchto hlavnõÂch sluzÏeb:
a) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹posÏtovnõÂ poukaÂzka Aª,
b) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹posÏtovnõÂ poukaÂzka Bª,
c) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹posÏtovnõÂ poukaÂzka Cª,
d) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹posÏtovnõÂ poukaÂzka
MP 16ª,
e) hlavnõÂ sluzÏby oznacÏeneÂ ¹posÏtovnõÂ poukaÂzka
MP 1ª.
(4) HlavnõÂ sluzÏby podle odstavce 3 põÂsm. a) azÏ c)
lze zvolit jen v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho
poukazu. HlavnõÂ sluzÏby podle odstavce 3 põÂsm. d) a e)
lze zvolit jen v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ, a to jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ.
§ 20
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. c) a g) mohou byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky
pouze
a) põÂsemnosti porÏõÂzeneÂ hmatnyÂm põÂsmem pro nevidomeÂ,
b) zvlaÂsÏtnõÂ papõÂry pro potrÏebu nevidomyÂch za podmõÂnky, zÏe odesõÂlatelem je zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂ uspokojovaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂch potrÏeb nevidomyÂch (daÂle jen
¹zarÏõÂzenõÂ pro nevidomeÂª),
c) zvukoveÂ zaÂznamy pro osobnõÂ potrÏebu nevidomeÂho za podmõÂnky, zÏe u vnitrostaÂtnõÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek odesõÂlatelem nebo adresaÂtem, u posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ odesõÂlatelem, je nevidomyÂ nebo zarÏõÂzenõÂ pro nevidomeÂ.
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(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. b) a f) mohou byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky
pouze noviny, cÏasopisy, knihy a jineÂ obdobneÂ põÂsemnosti rozmnozÏeneÂ pomocõÂ tisku.
(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. j),
jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, nesmõÂ byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky aktuaÂlnõÂ põÂsemnost, kteraÂ obsahuje sdeÏlenõÂ urcÏeneÂ adresaÂtovi nebo jineÂ konkreÂtnõÂ
osobeÏ.
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. h) a j) mohou byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky i penõÂze, draheÂ kovy a kameny, cenneÂ papõÂry, sÏperky a obdobneÏ cenneÂ prÏedmeÏty.
§ 21
StvrzovaÂnõÂ podaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence podaÂnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky nestvrzuje.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) azÏ j) drzÏitel posÏtovnõÂ licence podaÂnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky stvrzuje.
§ 22
PotvrzenõÂ prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏõÂjemcem
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) a c), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
bez toho, zÏe by mu prÏõÂjemce prÏevzetõÂ potvrdil.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, zahranicÏnõÂ provozovatel dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
bez toho, zÏe by mu prÏõÂjemce prÏevzetõÂ potvrdil.
(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d), e), g), h) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku jen za podmõÂnky, zÏe prÏõÂjemce jejõÂ prÏevzetõÂ
potvrdõÂ.
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do
zahranicÏõÂ, zahranicÏnõÂ provozovatel dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku jen za podmõÂnky, zÏe dodaÂnõÂ bude prokaÂzaÂno põÂsemnyÂm zaÂznamem.
§ 23
OdpoveÏdnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence
za sÏkodu vzniklou na posÏtovnõÂ zaÂsilce
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky neodpovõÂdaÂ.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
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põÂsm. d), kteraÂ se tyÂkaÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou ztraÂtou
posÏtovnõÂ zaÂsilky odpovõÂdaÂ; v prÏõÂpadeÏ ztraÂty uhradõÂ
pausÏaÂlnõÂ naÂhradu ve vyÂsÏi 200 KcÏ. V prÏõÂpadeÏ teÂto hlavnõÂ
sluzÏby drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky neodpovõÂdaÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. e) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. g),
kteraÂ se tyÂkaÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky odpovõÂdaÂ.
Dojde-li ke ztraÂteÏ, uhradõÂ pausÏaÂlnõÂ naÂhradu ve vyÂsÏi
500 KcÏ. Pro uÂcÏely naÂhrady sÏkody lze vzaÂjemnou dohodou odesõÂlatele a drzÏitele posÏtovnõÂ licence sjednat
cenu, kterou maÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏi podaÂnõÂ. Pokud
odesõÂlatel udaÂ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ cenu nejvyÂsÏe
500 KcÏ, jõÂm udanaÂ cena se povazÏuje za cenu posÏtovnõÂ
zaÂsilky prÏi podaÂnõÂ sjednanou mezi odesõÂlatelem a drzÏitelem posÏtovnõÂ licence; v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ platõÂ, zÏe
mezi odesõÂlatelem a drzÏitelem posÏtovnõÂ licence byla
sjednaÂna cena posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏi podaÂnõÂ ve vyÂsÏi
500 KcÏ.
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a g), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou
ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ
zaÂsilky odpovõÂdaÂ. Dojde-li ke ztraÂteÏ, uhradõÂ pausÏaÂlnõÂ
naÂhradu ve vyÂsÏi 1 368 KcÏ. Dojde-li k posÏkozenõÂ nebo
uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky, sÏkoda vzniklaÂ na posÏtovnõÂ zaÂsilce se hradõÂ azÏ do vyÂsÏe 1 368 KcÏ.
(5) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. f) drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou
ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ
zaÂsilky odpovõÂdaÂ. Dojde-li ke ztraÂteÏ, uhradõÂ pausÏaÂlnõÂ
naÂhradu ve vyÂsÏi 6 838 KcÏ. Dojde-li k posÏkozenõÂ nebo
uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky, sÏkoda vzniklaÂ na posÏtovnõÂ zaÂsilce se hradõÂ azÏ do vyÂsÏe 6 838 KcÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou
ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ
zaÂsilky odpovõÂdaÂ; sÏkoda vzniklaÂ na posÏtovnõÂ zaÂsilce
se hradõÂ azÏ do vyÂsÏe cÏaÂstky podle odstavce 7.
(7) NaÂhrada sÏkody podle odstavce 6 nemuÊzÏe
prÏesahovat cÏaÂstku 1 824 KcÏ, kteraÂ se za kazÏdyÂ i zapocÏatyÂ kilogram hmotnosti posÏtovnõÂ zaÂsilky zvysÏuje
o 206 KcÏ.
(8) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. h) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky odpovõÂdaÂ. Pro uÂcÏely naÂhrady sÏkody lze vzaÂjemnou dohodou odesõÂlatele a drzÏitele posÏtovnõÂ licence
sjednat cenu, kterou maÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏi podaÂnõÂ.
Pokud odesõÂlatel udaÂ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ cenu nejvyÂsÏe 1 milion KcÏ, jõÂm udanaÂ cena se povazÏuje za cenu

posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏi podaÂnõÂ sjednanou mezi odesõÂlatelem a drzÏitelem posÏtovnõÂ licence; v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ
platõÂ, zÏe mezi odesõÂlatelem a drzÏitelem posÏtovnõÂ licence
byla sjednaÂna cena posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏi podaÂnõÂ ve vyÂsÏi
500 KcÏ.
(9) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. h) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, je odesõÂlatel povinen uveÂst na prÏedmeÏtu sluzÏby
cenu, kterou ho ocenÏuje, (daÂle jen ¹udanaÂ cenaª);
udanaÂ cena nesmõÂ prÏevyÂsÏit nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou cÏaÂstku
podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek. Za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence odpovõÂdaÂ; sÏkoda vzniklaÂ
na posÏtovnõÂ zaÂsilce se hradõÂ azÏ do vyÂsÏe udaneÂ ceny.
§ 24
Hmotnost posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) Hmotnost posÏtovnõÂ zaÂsilky muÊzÏe cÏinit
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d), e) a h) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. a), kteraÂ se tyÂkaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, nejvyÂsÏe 2 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. c) a g) nejvyÂsÏe 7 kg,
c) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky, nejvyÂsÏe 15 kg,
d) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. b) a f) nejvyÂsÏe 30 kg.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. j),
ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, nemuÊzÏe
hmotnost posÏtovnõÂ zaÂsilky cÏinit võÂce, nezÏ je nejvysÏsÏõÂ
prÏõÂpustnaÂ hmotnost uvedenaÂ v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch.
(3) PrÏi podaÂnõÂ se hmotnost zjisÏt'uje
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. h)
s prÏesnostõÂ na 1 g,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. e) a j) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. d), kteraÂ se tyÂkaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, s prÏesnostõÂ na 10 g,
c) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. g)
s prÏesnostõÂ na 50 g,
d) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. f) a i) s prÏesnostõÂ na 100 g.
§ 25
RozmeÏry posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. d), kteraÂ se tyÂkaÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky,
muÊzÏe mõÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka deÂlku nejvyÂsÏe 35,3 cm
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a sÏõÂrÏku nejvyÂsÏe 25 cm; jejõÂ tlousÏt'ka nesmõÂ prÏesahovat
5 cm.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. c), e) a g) a hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) a d), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, deÂlka posÏtovnõÂ zaÂsilky nesmõÂ prÏesahovat
60 cm; soucÏet vsÏech jejõÂch trÏõÂ rozmeÏruÊ nesmõÂ prÏesahovat 90 cm. NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry posÏtovnõÂ zaÂsilky, kteraÂ nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, se posuzujõÂ obdobneÏ.
(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, deÂlka posÏtovnõÂ zaÂsilky nesmõÂ prÏesahovat 240 cm;
soucÏet vsÏech jejõÂch trÏõÂ rozmeÏruÊ nesmõÂ prÏesahovat
300 cm. NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry posÏtovnõÂ zaÂsilky,
kteraÂ nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, se posuzujõÂ obdobneÏ.
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. j),
kteraÂ se tyÂkaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, rozmeÏry
posÏtovnõÂ zaÂsilky nesmeÏjõÂ prÏesahovat nejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ
rozmeÏry uvedeneÂ v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch, a to ani
zcÏaÂsti.
§ 26
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o posÏtovnõÂch zaÂsilkaÂch
do zahranicÏõÂ
(1) V prÏõÂpadeÏ sluzÏby do zahranicÏõÂ odesõÂlatel opatrÏõÂ
prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou nebo naÂlepkou ¹Prioritaireª.
(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat, aby byla sluzÏba do
zahranicÏõÂ poskytnuta za snõÂzÏenou cenu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ urcÏenõÂ
nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem, prÏi zachaÂzenõÂ s nõÂ se daÂvaÂ
prÏednost ostatnõÂm posÏtovnõÂm zaÂsilkaÂm, u nichzÏ byla
zvolena tataÂzÏ hlavnõÂ sluzÏba. PrÏedmeÏt takoveÂ sluzÏby
nesmõÂ byÂt opatrÏen poznaÂmkou nebo naÂlepkou ¹Prioritaireª.
(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) a d), kteraÂ se tyÂkaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, je postup podle odstavce 2 mozÏnyÂ jen tehdy, maÂ-li
byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna v jineÂ nezÏ evropskeÂ zemi.
(4) Pro uÂcÏely odstavce 3 se za evropskeÂ zemeÏ povazÏujõÂ:
AlbaÂnie, Andorra, Belgie, BeÏlorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, DaÂnsko (kromeÏ GroÂnska), Estonsko,
Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island,
ItaÂlie, JugoslaÂvie, Kypr, LichtensÏtejnsko, Litva, LotysÏsko, Lucembursko, Mad'arsko, Makedonie, Malta,
Moldavsko, Monako, NeÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (vcÏetneÏ Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (vcÏetneÏ asijskeÂ cÏaÂsti),
Ï ecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, SÏpaneÏlsko
R
(vcÏetneÏ enklaÂv Ceuta a Melilla a ostrovuÊ BaleaÂr, Chafarinas a KanaÂrskyÂch), SÏveÂdsko, SÏvyÂcarsko, Turecko
(vcÏetneÏ asijskeÂ cÏaÂsti), Ukrajina, VatikaÂn, VelkaÂ BritaÂnie.
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Z v l aÂ sÏ t n õÂ u s t a n o v e n õÂ
o j e d n o t l i v yÂ c h h l a vn õÂ c h s lu zÏ b aÂ c h ,
k t e r eÂ s e t yÂ ka j õÂ po sÏ t ovnõÂ zaÂ s i l k y
§ 27
ObycÏejnaÂ zaÂsilka
(1) UstanovenõÂ § 27 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. a).
(2) Jde-li o vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, sluzÏba se
poskytne za zvyÂsÏenou cenu, jestlizÏe
a) deÂlka posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏesahuje 105 cm; posÏtovnõÂ
zaÂsilka, kteraÂ nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, se posuzuje
obdobneÏ, nebo
b) soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏesahuje 150 cm; posÏtovnõÂ zaÂsilka, kteraÂ nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, se posuzuje obdobneÏ, nebo
c) posÏtovnõÂ zaÂsilka nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, prÏicÏemzÏ jejõÂ
hmotnost je vysÏsÏõÂ nezÏ 2 kg.
(3) SluzÏba se poskytne za snõÂzÏenou cenu, jestlizÏe
jsou splneÏny naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky:
a) posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ pravouÂhlyÂ tvar,
b) posÏtovnõÂ zaÂsilku tvorÏõÂ neslozÏenyÂ kartonovyÂ lõÂstek,
nebo je jejõÂ obsah vlozÏen do zalepeneÂ obaÂlky.
TvorÏõÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilku kartonovyÂ lõÂstek, smõÂ se
na neÏj nalepit vyÂstrÏizÏky, naÂlepky apod. z tenkeÂho
papõÂru, musõÂ vsÏak byÂt nalepeny celou plochou,
c) posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ deÂlku nejvyÂsÏe 23,7 cm a sÏõÂrÏku
nejvyÂsÏe 12,2 cm, prÏicÏemzÏ deÂlka je nejmeÂneÏ 1,4kraÂt
veÏtsÏõÂ nezÏ sÏõÂrÏka. TlousÏt'ka posÏtovnõÂ zaÂsilky neprÏesahuje 0,5 cm, jejõÂ hmotnost neprÏesahuje 20 g.
(4) Jde-li v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 3 o vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilku, odesõÂlatel nehradõÂ cenu, jestlizÏe se
adresaÂt drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÏ zavaÂzal, zÏe ji
uhradõÂ po dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky.
(5) Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, odesõÂlatel nehradõÂ cenu, jestlizÏe
a) se zahranicÏnõÂ adresaÂt zavaÂzal zahranicÏnõÂmu provozovateli, zÏe ji uhradõÂ po dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky,
b) hmotnost posÏtovnõÂ zaÂsilky cÏinõÂ nejvyÂsÏe 50 g,
c) posÏtovnõÂ zaÂsilka je upravena podle cÏlaÂnku RE 2302
ProvaÂdeÏcõÂho rÏaÂdu SveÏtoveÂ posÏtovnõÂ uÂmluvy.
(6) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 5 neplatõÂ ustanovenõÂ § 26.
§ 28
ObycÏejnyÂ tiskovinovyÂ pytel
(1) UstanovenõÂ § 28 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. b).
(2) Jako vneÏjsÏõÂ obal musõÂ byÂt pouzÏit pytel obdeÂlnõÂkoveÂho tvaru, jehozÏ hrdlo je uzavrÏeno pomocõÂ pevneÂho nenavazovaneÂho motouzu; tõÂmto motouzem
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musõÂ byÂt soucÏasneÏ prÏipevneÏna adresnõÂ vlajecÏka schvaÂlenaÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence. DeÂlka pouzÏiteÂho pytle
v praÂzdneÂm stavu nesmõÂ prÏesahovat 110 cm, sÏõÂrÏka
70 cm.

§ 31
DoporucÏenyÂ balõÂk
(1) UstanovenõÂ § 31 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. e).

(3) Cena se zvyÂsÏõÂ o zvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂplatek podle cenõÂku, jestlizÏe jejõÂ obsah nevyhovuje ustanovenõÂ § 20
odst. 2.

(2) Pro tuto hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 30
odst. 3 põÂsm. a).

§ 29

§ 32
DoporucÏenyÂ tiskovinovyÂ pytel

ObycÏejnaÂ slepeckaÂ zaÂsilka
(1) UstanovenõÂ § 29 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. c).
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ byÂt zabalena tak, aby
bylo mozÏno bez porusÏenõÂ obalu prÏezkousÏet, zda jejõÂ
obsah vyhovuje ustanovenõÂ § 20 odst. 1. OdesõÂlatel
opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby v praveÂm hornõÂm rohu zvlaÂsÏtnõÂ
naÂlepkou vydanou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.
(3) Cena se zvyÂsÏõÂ o zvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂplatek podle cenõÂku, jestlizÏe
a) jejõÂ obsah nevyhovuje ustanovenõÂ § 20 odst. 1,
nebo
b) odesõÂlatelem posÏtovnõÂ zaÂsilky obsahujõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
papõÂry pro potrÏebu nevidomyÂch nenõÂ zarÏõÂzenõÂ
pro nevidomeÂ, nebo
c) odesõÂlatelem ani adresaÂtem vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky obsahujõÂcõÂ zvukoveÂ zaÂznamy nenõÂ nevidomyÂ nebo zarÏõÂzenõÂ pro nevidomeÂ, nebo
d) odesõÂlatelem posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ obsahujõÂcõÂ zvukoveÂ zaÂznamy nenõÂ nevidomyÂ nebo zarÏõÂzenõÂ pro nevidomeÂ.
§ 30
DoporucÏeneÂ psanõÂ
(1) UstanovenõÂ § 30 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. d).
(2) VnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ splnÏovat
naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky:
a) posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ pravouÂhlyÂ tvar,
b) posÏtovnõÂ zaÂsilku tvorÏõÂ neslozÏenyÂ kartonovyÂ lõÂstek,
nebo je jejõÂ obsah vlozÏen do zalepeneÂ obaÂlky.
TvorÏõÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilku kartonovyÂ lõÂstek, smõÂ se
na neÏj nalepit vyÂstrÏizÏky, naÂlepky apod. z tenkeÂho
papõÂru, musõÂ vsÏak byÂt nalepeny celou plochou.
(3) OdesõÂlatel opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby

(1) UstanovenõÂ § 32 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. f).
(2) Pro tuto hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 28
odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3 põÂsm. b).
§ 33
DoporucÏenaÂ slepeckaÂ zaÂsilka
(1) UstanovenõÂ § 33 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. g).
(2) Pro tuto hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 29
odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3.
§ 34
CenneÂ psanõÂ
(1) UstanovenõÂ § 34 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilka musõÂ byÂt zabalena v uzavrÏeneÂm obalu. Jako obal lze pouzÏõÂt pouze zvlaÂsÏtnõÂ obaÂlku
nebo zvlaÂsÏtnõÂ obal, ktereÂ prodaÂvaÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence. ZvlaÂsÏtnõÂ obaÂlka se zalepõÂ a uzavrÏe pomocõÂ papõÂroveÂ nebo pruÊhledneÂ plastoveÂ lepicõÂ paÂsky o sÏõÂrÏce
nejmeÂneÏ 2 cm. NenõÂ-li paÂska potisÏteÏna znakem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂm odesõÂlatele, opatrÏõÂ se nejmeÂneÏ
dveÏma podpisy nebo razõÂtky odesõÂlatele, ktereÂ se uvedou prÏes papõÂrovou paÂsku nebo pod plastovou paÂsku.
ZvlaÂsÏtnõÂ obal prodaÂvanyÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence se
uzavrÏe podle pokynuÊ prÏipojenyÂch k prodaÂvaneÂmu
obalu.
(3) Pokud se cena hradõÂ pomocõÂ posÏtovnõÂch znaÂmek, nesmõÂ se jimi opatrÏit prÏedmeÏt sluzÏby prÏed jeho
prÏedaÂnõÂm. PosÏtovnõÂ znaÂmky se prÏedajõÂ soucÏasneÏ s prÏedaÂnõÂm prÏedmeÏtu sluzÏby.
(4) Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, prÏedmeÏt sluzÏby nelze prÏedat bez prÏedchozõÂho celnõÂho rÏõÂzenõÂ.
§ 35
StandardnõÂ balõÂk

a) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky poznaÂmkou ¹DoporucÏeneÏª,

(1) UstanovenõÂ § 35 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. i).

b) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ poznaÂmkou ¹RecommandeÂª.

(2) StanovõÂ-li to zahranicÏnõÂ podmõÂnky, sluzÏba se
poskytne za zvyÂsÏenou cenu, jestlizÏe
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a) rozmeÏry posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏesahujõÂ, a to i jen
zcÏaÂsti, nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry, jezÏ jsou k tomuto uÂcÏelu
uvedeny v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch, nebo
b) posÏtovnõÂ zaÂsilka nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, prÏicÏemzÏ jejõÂ
hmotnost je vysÏsÏõÂ nezÏ 2 kg.
(3) Cena se zvyÂsÏõÂ o zvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂplatek podle cenõÂku, jestlizÏe jejõÂ obsah nevyhovuje ustanovenõÂ § 20
odst. 3.
(4) Je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ,
odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence
a zahranicÏnõÂ provozovatel zachaÂzeli s posÏtovnõÂ zaÂsilkou se zvlaÂsÏtnõÂ opatrnostõÂ tak, aby bylo omezeno nebezpecÏõÂ posÏkozenõÂ v duÊsledku beÏzÏnyÂch manipulacõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.
(5) OdesõÂlatel prÏedaÂ spolecÏneÏ s prÏedmeÏtem sluzÏby
pruÊvodku, kteraÂ maÂ formu stanovenou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence; pruÊvodku vyplnõÂ podle prÏedtisku.
(6) OdesõÂlatel stanovõÂ, jak se maÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou zachaÂzet v prÏõÂpadeÏ, zÏe ji nebude mozÏno dodat na
puÊvodnõÂ adrese.
(7) Je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ,
odesõÂlatel si muÊzÏe vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny podle odstavce 6 sdeÏlõÂ azÏ poteÂ, co mu bude põÂsemneÏ oznaÂmeno,
zÏe takovyÂ prÏõÂpad nastal.
(8) SvaÂ rozhodnutõÂ podle odstavcuÊ 6 a 7 odesõÂlatel
oznaÂmõÂ jednak v prÏõÂslusÏneÂm oddõÂle pruÊvodky, jednak
ve zvlaÂsÏtnõÂm tiskopisu vydaneÂm drzÏitelem posÏtovnõÂ licence, kteryÂ se nalepõÂ na prÏedmeÏt sluzÏby.
(9) Cenu nelze hradit pomocõÂ posÏtovnõÂch znaÂmek.
(10) K upozorneÏnõÂ na obsah podleÂhajõÂcõÂ v zemi
urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ lze pouzÏõÂt pouze celnõÂ prohlaÂsÏky.
§ 36
CennyÂ balõÂk
(1) UstanovenõÂ § 36 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(2) Jde-li o vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, pro tuto
hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 27 odst. 2 a § 34
odst. 3. Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, pro tuto
hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 34 odst. 4 a § 35
odst. 3 a odst. 5 azÏ 10.
(3) Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ a stanovõÂ-li to zahranicÏnõÂ podmõÂnky, sluzÏba se poskytne
za zvyÂsÏenou cenu, jestlizÏe
a) rozmeÏry posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏesahujõÂ, a to i jen
zcÏaÂsti, nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry, jezÏ jsou k tomuto uÂcÏelu
uvedeny v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch, nebo
b) posÏtovnõÂ zaÂsilka nemaÂ pravouÂhlyÂ tvar, prÏicÏemzÏ jejõÂ
hmotnost je vysÏsÏõÂ nezÏ 2 kg.
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(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ
licence, v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ i zahranicÏnõÂ provozovatel, zachaÂzeli s posÏtovnõÂ zaÂsilkou se
zvlaÂsÏtnõÂ opatrnostõÂ tak, aby bylo omezeno nebezpecÏõÂ
posÏkozenõÂ v duÊsledku beÏzÏnyÂch manipulacõÂ s posÏtovnõÂ
zaÂsilkou; u posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ vsÏak takovou
zÏaÂdost muÊzÏe uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se sluzÏba
poskytne za zvyÂsÏenou cenu.
(5) PosÏtovnõÂ zaÂsilka do zahranicÏõÂ musõÂ byÂt zabalena v uzavrÏeneÂm obalu.
(6) VsÏechny spoje obalu se prÏelepõÂ papõÂrovou
nebo pruÊhlednou plastovou lepicõÂ paÂskou o sÏõÂrÏce nejmeÂneÏ 2 cm. NenõÂ-li paÂska potisÏteÏna znakem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂm odesõÂlatele, opatrÏõÂ se nejmeÂneÏ
dveÏma podpisy nebo razõÂtky odesõÂlatele, ktereÂ se uvedou prÏes papõÂrovou paÂsku nebo pod plastovou paÂsku.
NenõÂ-li mozÏno uzavrÏõÂt spoje obalu tõÂmto zpuÊsobem,
prÏevaÂzÏou se pevnyÂm nenavazovanyÂm motouzem.
Konce motouzu se opatrÏõÂ plombou se znakem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂm odesõÂlatele. Motouz se v mõÂstech, kde se krÏizÏuje, zasmycÏkuje; musõÂ byÂt utazÏen
tak, aby jej nebylo mozÏno bez porusÏenõÂ plomby sejmout.
(7) UstanovenõÂ odstavce 6 se nevztahujõÂ na vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, kterou v souladu s ustanovenõÂm
§ 4 odst. 5 tvorÏõÂ nezabalenaÂ veÏc.
(8) Jde-li o vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat, aby byla dodaÂna ve lhuÊteÏ dvou pracovnõÂch dnõÂ ode dne podaÂnõÂ. Tato lhuÊta se povazÏuje za
dodrzÏenou i v prÏõÂpadeÏ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence v teÂto
lhuÊteÏ adresaÂta k prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky v prÏõÂslusÏneÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ vyzve nebo posÏtovnõÂ zaÂsilku
v teÂto lhuÊteÏ k prÏevzetõÂ v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ
prÏipravõÂ. Je-li vsÏak posÏtovnõÂ zaÂsilka podaÂna pozdeÏji nezÏ
v cÏase, kteryÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence k tomuto uÂcÏelu
vyhlaÂsil, lhuÊta dvou pracovnõÂch dnõÂ se pocÏõÂtaÂ od nejblizÏsÏõÂho dalsÏõÂho dne, ve kteryÂ je mozÏno v teÂzÏe posÏtovnõÂ
provozovneÏ nebo u teÂhozÏ poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka
o sluzÏbu pozÏaÂdat. Za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm
posÏtovnõÂ zaÂsilky, jehozÏ prÏõÂcÏinou bylo nedodrzÏenõÂ teÂto
lhuÊty, drzÏitel posÏtovnõÂ licence odpovõÂdaÂ.
§ 37
VyÂsÏe poukazovaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
(1) Jde-li o vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ poukaz, vyÂsÏe poukazovaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky nenõÂ omezena.
(2) Jde-li o posÏtovnõÂ poukaz do zahranicÏõÂ, poukazovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nesmõÂ po prÏepocÏtu zpuÊsobem
podle § 73 prÏekrocÏit cÏaÂstku uvedenou v zahranicÏnõÂch
podmõÂnkaÂch.
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§ 38
Â
Uhrada poukazovaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
(1) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 3
põÂsm. a) a põÂsm. c) azÏ e) odesõÂlatel uhradõÂ poukazovanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v hotovosti.
(2) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 3
põÂsm. b) odesõÂlatel uhradõÂ poukazovanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku pomocõÂ bezhotovostnõÂho prÏevodu z bankovnõÂho
uÂcÏtu.

§ 41
PosÏtovnõÂ poukaÂzka C
(1) UstanovenõÂ § 41 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 3 põÂsm. c).
(2) Pro tuto hlavnõÂ sluzÏbu platõÂ ustanovenõÂ § 40
odst. 2 a 3.

PosÏtovnõÂ poukaÂzka A

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o vyÂplatu ve lhuÊteÏ
jednoho pracovnõÂho dne ode dne podaÂnõÂ. Tato lhuÊta
se povazÏuje za dodrzÏenou i v prÏõÂpadeÏ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence v teÂto lhuÊteÏ adresaÂta k prÏevzetõÂ cÏaÂstky
v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ vyzve nebo cÏaÂstku
v teÂto lhuÊteÏ k prÏevzetõÂ v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ
prÏipravõÂ. Je-li vsÏak posÏtovnõÂ poukaz podaÂn pozdeÏji nezÏ
v cÏase, kteryÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence k tomuto uÂcÏelu
vyhlaÂsil, lhuÊta jednoho pracovnõÂho dne se pocÏõÂtaÂ od
nejblizÏsÏõÂho dalsÏõÂho dne, ve kteryÂ je mozÏno v teÂzÏe posÏtovnõÂ provozovneÏ nebo u teÂhozÏ poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka o sluzÏbu pozÏaÂdat.

(1) UstanovenõÂ § 39 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 3 põÂsm. a).

§ 42
PosÏtovnõÂ poukaÂzka MP 16

Z v l aÂ sÏ t n õÂ u s t a n o v e n õÂ
o j e d n o t l i v yÂ c h h l a vn õÂ c h s lu zÏ b aÂ c h ,
k t e r eÂ s e t yÂ ka j õÂ posÏ t ovnõÂ ho pou kazu
§ 39

(2) AdresaÂtem muÊzÏe byÂt kteraÂkoliv banka.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ cÏaÂstku bance
pomocõÂ bezhotovostnõÂho bankovnõÂho prÏevodu s tõÂm,
zÏe je urcÏena pro majitele uÂcÏtu vedeneÂho touto bankou.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o vyÂplatu ve lhuÊteÏ
dvou pracovnõÂch dnuÊ ode dne podaÂnõÂ.
(5) V prÏõÂpadeÏ nedodrzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 4
drzÏitel posÏtovnõÂ licence uhradõÂ jako usÏlyÂ zisk uÂrok ve
vyÂsÏi beÏzÏneÂ diskontnõÂ sazby CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky z poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky za dobu ode dne, kdy meÏla byÂt
cÏaÂstka podle posÏtovnõÂ smlouvy nejpozdeÏji vyplacena,
do dne, kdy byla skutecÏneÏ vyplacena.
§ 40
PosÏtovnõÂ poukaÂzka B
(1) UstanovenõÂ § 40 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 3 põÂsm. b).
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ cÏaÂstku prÏõÂjemci v hotovosti.
(3) Po uplynutõÂ lhuÊty urcÏeneÂ odesõÂlatelem drzÏitel
posÏtovnõÂ licence jizÏ cÏaÂstku vyplatit nemuÊzÏe. LhuÊtu pro
vyÂplatu cÏaÂstky muÊzÏe odesõÂlatel urcÏit jen v rozmezõÂ od
10 do 30 dnuÊ po podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu. Pokud
odesõÂlatel lhuÊtu neurcÏil, platõÂ, zÏe lhuÊta cÏinõÂ 25 dnõÂ od
podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence odesõÂlateli dohodnutyÂm zpuÊsobem sdeÏlõÂ, zda poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka
byla cÏi nebyla vyplacena; pozÏaÂdaÂ-li o to odesõÂlatel, sdeÏlõÂ
mu i uÂdaj o tom, kdy byla cÏaÂstka vyplacena.

(1) UstanovenõÂ § 42 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 3 põÂsm. d).
(2) AdresaÂtem muÊzÏe byÂt jen banka, kteraÂ je uvedena v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch.
(3) ZahranicÏnõÂ provozovatel cÏaÂstku vyplatõÂ bance
pomocõÂ bezhotovostnõÂho prÏevodu s tõÂm, zÏe je urcÏena
pro majitele uÂcÏtu vedeneÂho touto bankou.
§ 43
PosÏtovnõÂ poukaÂzka MP 1
(1) UstanovenõÂ § 43 se vztahuje na hlavnõÂ sluzÏbu
podle § 19 odst. 3 põÂsm. e).
(2) ZahranicÏnõÂ provozovatel vyplatõÂ cÏaÂstku prÏõÂjemci v hotovosti.
§ 44
DoplnÏkoveÂ sluzÏby
(1) OdesõÂlatel muÊzÏe spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19 zvolit jednu cÏi võÂce teÏchto doplnÏkovyÂch sluzÏeb:
a) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹dodejkaª,
b) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹dodaÂnõÂ do vlastnõÂch rukou adresaÂtaª,
c) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹dobõÂrkaª,
d) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹druhyÂ pokus
o dodaÂnõÂª,
e) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹zkraÂcenõÂ lhuÊty
pro vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilkyª,
f) doplnÏkovou sluzÏbu oznacÏenou ¹termõÂnovanaÂ vyÂplataª.
(2) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. a)
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lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. d) azÏ j) a odst. 3 põÂsm. b), c) a e); v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. i)
a odst. 3 põÂsm. e) vsÏak jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ.

lecÏneÏ s podacõÂm dokladem, kteryÂ opatrÏõÂ poznaÂmkou ¹Dodejkaª,
d) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ spolecÏneÏ s podacõÂm dokladem, kteryÂ opatrÏõÂ poznaÂmkou ¹Avis de paiementª.

(3) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. b)
lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. d) azÏ h), s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. j), kteraÂ se tyÂkaÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, nebo s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19 odst. 3 põÂsm. b),
c) a e); v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ nebo
posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ vsÏak jen tehdy, je-li
to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ.

(3) V prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky muÊzÏe
odesõÂlatel pouzÏõÂt teÂzÏ zvlaÂsÏtnõÂ obaÂlku, jejõÂzÏ soucÏaÂstõÂ je
potvrzenõÂ podle odstavce 2; jejõÂ uÂprava musõÂ byÂt schvaÂlena drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.

(4) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. c)
lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. d) azÏ j); v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do
zahranicÏõÂ vsÏak jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch
podmõÂnek mozÏneÂ.
(5) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. d)
lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j), a to jen v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky a jen tehdy, pokud odesõÂlatel
zvolil soucÏasneÏ i doplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1
põÂsm. b). DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. d)
vsÏak nelze zvolit v prÏõÂpadeÏ adresy podle § 5 odst. 3 a 4.
(6) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. e)
lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j), a to jen v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky.
(7) DoplnÏkovou sluzÏbu podle odstavce 1 põÂsm. f)
lze zvolit jen spolecÏneÏ s hlavnõÂ sluzÏbou podle § 19
odst. 3 põÂsm. b) a c); tuto doplnÏkovou sluzÏbu vsÏak nelze zvolit v prÏõÂpadeÏ podle § 41 odst. 3.
U s t a n o v e n õÂ
o je dn ot li vyÂ c h d o p l nÏ ko vyÂ c h s l u zÏ baÂ c h
§ 45
Dodejka
(1) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby drzÏitel posÏtovnõÂ licence opatrÏõÂ odesõÂlateli põÂsemneÂ potvrzenõÂ prokazujõÂcõÂ dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky prÏõÂjemci.
(2) PotvrzenõÂ maÂ formu stanovenou drzÏitelem
posÏtovnõÂ licence. OdesõÂlatel je vyplnõÂ podle prÏedtisku
a prÏedaÂ
a) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky spolecÏneÏ
s prÏedmeÏtem sluzÏby, kteryÂ opatrÏõÂ poznaÂmkou
¹Dodejkaª,
b) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ spolecÏneÏ
s prÏedmeÏtem sluzÏby, kteryÂ opatrÏõÂ poznaÂmkou
¹Avis de reÂceptionª nebo ¹A. R.ª,
c) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu spo-

§ 46
DodaÂnõÂ do vlastnõÂch rukou adresaÂta
(1) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby u vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku,
a) je-li adresaÂtem fyzickaÂ osoba, jen adresaÂtovi,
b) je-li adresaÂtem praÂvnickaÂ osoba, jen tomu, kdo je
opraÂvneÏn za praÂvnickou osobu posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo cÏaÂstku prÏevzõÂt.
(2) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby u posÏtovnõÂ
zaÂsilky do zahranicÏõÂ nebo posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ zahranicÏnõÂ provozovatel dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku zpuÊsobem,
kteryÂ je pro dodaÂnõÂ obdobnyÂch zaÂsilek a poukazuÊ zaveden v zemi urcÏenõÂ.
(3) OdesõÂlatel
a) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky opatrÏõÂ
prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou nebo naÂlepkou ¹Do
vlastnõÂch rukouª; poznaÂmky ani naÂlepky vsÏak
nenõÂ zapotrÏebõÂ, jestlizÏe pouzÏije zvlaÂsÏtnõÂ obaÂlku podle § 45 odst. 3, kteraÂ maÂ modryÂ pruh,
b) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ opatrÏõÂ
prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou nebo naÂlepkou ¹A remettre en main propreª,
c) v prÏõÂpadeÏ vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho poukazu opatrÏõÂ podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹Do vlastnõÂch rukouª,
d) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ opatrÏõÂ
podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹Ne payer qu`en main
propreª.
§ 47
DobõÂrka
(1) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby drzÏitel posÏtovnõÂ licence nebo zahranicÏnõÂ provozovatel vybere prÏi
dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky od prÏõÂjemce stanovenou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku. Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ,
tato peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nesmõÂ prÏevysÏovat nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou cÏaÂstku uvedenou v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch.
(2) Jde-li o vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, odesõÂlatel soucÏasneÏ urcÏõÂ, zda maÂ byÂt vybranaÂ cÏaÂstka vyplacena
drzÏitelem posÏtovnõÂ licence jemu nebo jineÂ jõÂm urcÏeneÂ
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osobeÏ a zda maÂ byÂt vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostnõÂm prÏevodem na urcÏenyÂ uÂcÏet. Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vybranou cÏaÂstku vyplatõÂ odesõÂlateli v hotovosti. OdesõÂlatel nemuÊzÏe pozÏadovat, aby byla vybranaÂ cÏaÂstka vyplacena v zahranicÏõÂ.
(3) Za peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku, kteraÂ byla od prÏõÂjemce vybraÂna, drzÏitel posÏtovnõÂ licence odpovõÂdaÂ odesõÂlateli.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je povinen vyplatit odesõÂlateli
stanovenou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku i v prÏõÂpadeÏ, zÏe prÏi dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky byla od prÏõÂjemce vybraÂna cÏaÂstka nizÏsÏõÂ,
nebo zÏe nebyla vybraÂna vuÊbec.
(4) OdesõÂlatel opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby
a) u vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky poznaÂmkou ¹DobõÂrkaª,
b) u posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ poznaÂmkou
¹Remboursementª.
Tato poznaÂmka se doplnõÂ vyÂsÏõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, kteraÂ maÂ
byÂt prÏi dodaÂnõÂ vybraÂna.
(5) PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka, kteraÂ maÂ byÂt prÏi dodaÂnõÂ vybraÂna, se uvede cÏõÂslicemi a slovy; jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, uvede se slovy cÏesky, a to v meÏneÏ
podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek. PraÂzdnaÂ mõÂsta vedle
uÂdaje o teÂto cÏaÂstce musejõÂ byÂt prosÏkrtnuta tak, aby
Â daj slovy
nebylo mozÏno cokoliv dodatecÏneÏ vepsat. U
musõÂ zacÏõÂnat velkyÂm põÂsmenem a nesmõÂ obsahovat mezery mezi slovy; cÏaÂst uÂdaje tyÂkajõÂcõÂ se zlomkuÊ meÏnoveÂ
jednotky se uvaÂdõÂ cÏõÂslicemi.
(6) OdesõÂlatel prÏedaÂ spolecÏneÏ s prÏedmeÏtem sluzÏby
doklad pro vyÂplatu vybraneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, kteryÂ maÂ
formu stanovenou drzÏitelem posÏtovnõÂ licence; doklad
vyplnõÂ podle prÏedtisku.
(7) Pro vyÂplatu vybraneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky v hotovosti platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 71 odst. 9.
(8) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ se
cÏaÂstka vyplatõÂ v cÏeskeÂ meÏneÏ. Pro prÏepocÏet vybraneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky na cÏeskou meÏnu se pouzÏije prÏepocÏtoveÂ
meÏny uvedeneÂ v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch. PrÏepocÏet
se provede pomocõÂ kursu meÏny, v nõÂzÏ maÂ byÂt cÏaÂstka
vybraÂna, vuÊcÏi prÏepocÏtoveÂ meÏneÏ stanoveneÂho zahranicÏnõÂm provozovatelem a kursu ¹naÂkupª prÏepocÏtoveÂ
meÏny vuÊcÏi cÏeskeÂ meÏneÏ vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskoslovenskou
obchodnõÂ bankou, a. s., na den, ve kteryÂ byla posÏtovnõÂ
zaÂsilka podaÂna. NenõÂ-li v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch
uvedena prÏepocÏtovaÂ meÏna, prÏepocÏet se provede pomocõÂ
kursu ¹naÂkupª meÏny, v nõÂzÏ maÂ byÂt peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vybraÂna, vuÊcÏi cÏeskeÂ meÏneÏ vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskoslovenskou
obchodnõÂ bankou, a. s., na den, ve kteryÂ byla posÏtovnõÂ
zaÂsilka podaÂna.
§ 48
DruhyÂ pokus o dodaÂnõÂ
(1) Pokud fyzickaÂ osoba, kteraÂ je adresaÂtem nebo
kteraÂ je opraÂvneÏna za adresaÂta, jenzÏ je praÂvnickou oso-

bou, posÏtovnõÂ zaÂsilku prÏevzõÂt, nebude prÏi pokusu o dodaÂnõÂ zastizÏena na udaneÂ adrese, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
se v prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby pokusõÂ o dodaÂnõÂ na
udaneÂ adrese jesÏteÏ jednou.
(2) OdesõÂlatel opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou
nebo naÂlepkou ¹DruhyÂ pokusª.
§ 49
ZkraÂcenõÂ lhuÊty pro vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby bude lhuÊta
15 dnuÊ, po kterou je posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏi dodaÂnõÂ prÏipravena k vyzvednutõÂ v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, zkraÂcena podle prÏaÂnõÂ odesõÂlatele
a) na 3 dny ode dne, kdy byla posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏipravena k vyzvednutõÂ, nebo
b) na 10 dnõÂ ode dne, kdy byla posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏipravena k vyzvednutõÂ.
(2) OdesõÂlatel opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou
nebo naÂlepkou ¹UlozÏit jen 3 dnyª, resp. ¹UlozÏit jen
10 dnõÂª.
§ 50
TermõÂnovanaÂ vyÂplata
(1) V prÏõÂpadeÏ teÂto doplnÏkoveÂ sluzÏby nebude poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplacena drÏõÂve nezÏ v den stanovenyÂ odesõÂlatelem; tento den musõÂ spadat do obdobõÂ
30 dnuÊ po podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu.
(2) OdesõÂlatel opatrÏõÂ podacõÂ doklad poznaÂmkou
¹NevyplaÂcet prÏed . . . . .ª.
Ï ETIÂ
HLAVA TR
DODAÂNIÂ
§ 51
ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
(1) UstanovenõÂ § 52 azÏ 71 se vztahujõÂ jen na dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek a vnitrostaÂtnõÂch posÏtovnõÂch poukazuÊ. UstanovenõÂ § 72 azÏ 75 se
vztahujõÂ jen na dodaÂnõÂ u posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ a posÏtovnõÂch poukazuÊ do zahranicÏõÂ.
(2) UstanovenõÂ § 52 azÏ 55 se vztahujõÂ jen na hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) a c).
(3) UstanovenõÂ § 56 azÏ 59 se vztahujõÂ jen na hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j) a odst. 3
põÂsm. b) a c), a to jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe odesõÂlatel nezvolil
doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(4) UstanovenõÂ § 60 azÏ 63 se vztahujõÂ jen na hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j) a odst. 3
põÂsm. b) a c), a to jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe odesõÂlatel zvolil
soucÏasneÏ i doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. b).
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(5) UstanovenõÂ § 64 se vztahuje jen na hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. a).
(6) UstanovenõÂ § 65 azÏ 70 se nevztahujõÂ na hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. a).
Postup prÏi dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
§ 52
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 2,
jejõÂmzÏ adresaÂtem je fyzickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vlozÏõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese do domovnõÂ
schraÂnky adresaÂta. Za domovnõÂ schraÂnku adresaÂta se
povazÏuje
a) schraÂnka, kteraÂ je oznacÏena jmeÂnem a prÏõÂjmenõÂm
adresaÂta,
b) nenõÂ-li v mõÂsteÏ schraÂnka podle põÂsmene a),
schraÂnka, kteraÂ je oznacÏena prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm
s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta,
c) nenõÂ-li v mõÂsteÏ ani schraÂnka podle põÂsmene b),
schraÂnka, u nõÂzÏ lze s ohledem na okolnosti prÏedpoklaÂdat, zÏe ji zrÏõÂdil adresaÂt.
PosÏtovnõÂ zaÂsilku muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence teÂzÏ vydat fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1
prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ se
zdrzÏuje v byteÏ, kancelaÂrÏi, provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ jmeÂnem a prÏõÂjmenõÂm adresaÂta
nebo prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta.
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 2,
jejõÂmzÏ adresaÂtem je praÂvnickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence vlozÏõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese do domovnõÂ
schraÂnky adresaÂta. Za domovnõÂ schraÂnku adresaÂta se
povazÏuje
a) schraÂnka, kteraÂ je oznacÏena naÂzvem adresaÂta,
b) nenõÂ-li v mõÂsteÏ schraÂnka podle põÂsmene a),
schraÂnka, u nõÂzÏ lze s ohledem na okolnosti prÏedpoklaÂdat, zÏe ji zrÏõÂdil adresaÂt.
PosÏtovnõÂ zaÂsilku muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence teÂzÏ vydat fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ maÂ k dispozici razõÂtko adresaÂta, nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ se zdrzÏuje v kancelaÂrÏi,
provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ naÂzvem adresaÂta a kteraÂ je ochotna ji prÏevzõÂt.
(3) NepodarÏõÂ-li se posÏtovnõÂ zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 2, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence ji muÊzÏe vydat vhodneÂ fyzickeÂ osobeÏ,
zejmeÂna neÏktereÂmu z adresaÂtovyÂch souseduÊ, kteraÂ souhlasõÂ s tõÂm, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilku adresaÂtovi prÏedaÂ. Pokud
se tato osoba nezdrzÏuje v byteÏ, kancelaÂrÏi, provozovneÏ
nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ jejõÂm jmeÂnem
a prÏõÂjmenõÂm nebo prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s jejõÂm prÏõÂjmenõÂm, musõÂ se navõÂc prokaÂzat zpuÊsobem podle § 66
odst. 1.
(4) Postup podle odstavce 3 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
adresaÂt prÏedal drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe s tõÂmto zpuÊsobem dodaÂvaÂnõÂ nesouhlasõÂ.
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(5) Pokud s tõÂm adresaÂt souhlasõÂ, posÏtovnõÂ zaÂsilku
s adresou podle § 5 odst. 2 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence teÂzÏ vlozÏit do adresaÂtovy dodaÂvacõÂ schraÂny.
§ 53
(1) Nebyl-li pokus o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky s adresou podle § 5 odst. 2 neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 uÂspeÏsÏnyÂ nebo nebyl-li takovyÂ pokus z rozhodnutõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ licence ucÏineÏn, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏõÂ. AdresaÂtovi neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 odst. 1, 2 a 5 prÏedaÂ
põÂsemnou vyÂzvu, aby si posÏtovnõÂ zaÂsilku vyzvedl
v urcÏeneÂ lhuÊteÏ ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 3
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vlozÏõÂ do urcÏeneÂ posÏtovnõÂ prÏihraÂdky nebo do urcÏeneÂ dodaÂvacõÂ schraÂny.
(3) JestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, posÏtovnõÂ
zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence ulozÏõÂ v dohodnuteÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
anizÏ by se pokousÏel o dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ
uvedenyÂch v § 52 a § 53 odst. 1 a 2.
(4) PosÏtovnõÂ zaÂsilku s adresou podle § 5 odst. 4
drzÏitel posÏtovnõÂ licence ulozÏõÂ v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ byla pro vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky zvolena.
§ 54
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏenou podle § 53 odst. 1
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ,
a) je-li adresaÂtem fyzickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ
o jejõÂ vydaÂnõÂ pozÏaÂdaÂ a kteraÂ prÏedlozÏõÂ vyÂzvu nebo
zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem,
b) je-li adresaÂtem praÂvnickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ o jejõÂ vydaÂnõÂ pozÏaÂdaÂ a kteraÂ prÏedlozÏõÂ vyÂzvu
nebo zpuÊsobem podle § 66 odst. 2 prokaÂzÏe, zÏe je
opraÂvneÏna za adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku prÏevzõÂt.
(2) JestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka ulozÏenaÂ podle § 53 odst. 1 se
dodaÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52.
(3) PosÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏenou podle § 53 odst. 3
drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ zpuÊsobem, na ktereÂm se
drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt dohodli.
(4) PosÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏenou podle § 53 odst. 4
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ o jejõÂ
vydaÂnõÂ pozÏaÂdaÂ a kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1
prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem.
§ 55
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku drzÏitel posÏtovnõÂ licence podle
§ 54 nedodaÂ, jestlizÏe uplynula lhuÊta 15 dnuÊ ode dne,
kdy byla k vyzvednutõÂ prÏipravena. Tuto lhuÊtu drzÏitel
posÏtovnõÂ licence na zÏaÂdost adresaÂta prodlouzÏõÂ, nejvyÂsÏe
vsÏak na jeden meÏsõÂc.
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(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 põÂsm. b)
nebo odst. 3 põÂsm. b) pokyn, aby byla posÏtovnõÂ zaÂsilka
adresaÂtovi dodaÂna prostrÏednictvõÂm prostrÏednõÂka, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ji dodaÂ stejnyÂm zpuÊsobem, jako by
byl adresaÂtem prostrÏednõÂk. VyÂzvu k vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky v posÏtovnõÂ provozovneÏ podle § 53 odst. 1
vsÏak drzÏitel posÏtovnõÂ licence neprÏedaÂ prostrÏednõÂkovi,
ale jeho prostrÏednictvõÂm adresaÂtovi.
(3) Je-li v § 52 nebo § 54 stanoveno, zÏe drzÏitel
posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, vydaÂ ji za stejnyÂch podmõÂnek i zmocneÏnci
adresaÂta. Za zmocneÏnce adresaÂta se pro uÂcÏely hlavy
trÏetõÂ povazÏuje fyzickaÂ osoba, kteraÂ se prokaÂzÏe zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 a kteraÂ prokaÂzÏe hodnoveÏrnyÂm
põÂsemnyÂm prohlaÂsÏenõÂm adresaÂta, jenzÏ je fyzickou osobou, zÏe ji k prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky zmocnil.
(4) ZmocneÏnõÂ podle odstavce 3 se prÏi vydaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky odevzdaÂ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence. To
neplatõÂ, jestlizÏe se zmocneÏnec adresaÂta prokaÂzÏe osveÏdcÏenõÂm, ktereÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence na zaÂkladeÏ drÏõÂve
odevzdaneÂho zmocneÏnõÂ k prÏejõÂmaÂnõÂ posÏtovnõÂch zaÂsilek
pro tento uÂcÏel vydal, nebo jestlizÏe existenci drÏõÂve odevzdaneÂho zmocneÏnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence oveÏrÏõÂ jinyÂm zpuÊsobem.
(5) ZmocneÏnec adresaÂta je opraÂvneÏn teÂzÏ pozÏaÂdat
o prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 1.
(6) Postup podle odstavcuÊ 3 a 5 nenõÂ mozÏnyÂ,
jednaÂ-li se o zmocneÏnce prostrÏednõÂka.
(7) Je-li drzÏitelem posÏtovnõÂ licence pro urcÏiteÂ
mõÂsto stanoveno, zÏe se v prÏõÂpadeÏ zvoleneÂ sluzÏby posÏtovnõÂ zaÂsilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodaÂvaÂ
v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, prÏi dodaÂnõÂ takoveÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky se postupuje naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) byla-li adresaÂtovi zrÏõÂzena dodaÂvacõÂ schraÂna, posÏtovnõÂ zaÂsilka se dodaÂ zpuÊsobem podle § 52 odst. 5,
b) jestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
põÂsemneÏ dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka se dodaÂ na jineÂ
adrese, a to bud' adresaÂtovi, nebo jineÂ osobeÏ,
c) jestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏõÂ v dohodnuteÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ; pro jejõÂ dodaÂnõÂ platõÂ § 54
odst. 3,
d) nenõÂ-li mozÏno postupovat podle põÂsmen a), b)
ani c), drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku
ulozÏõÂ v nejblizÏsÏõÂ nebo nejleÂpe dostupneÂ posÏtovnõÂ
provozovneÏ. Pro jejõÂ dodaÂnõÂ platõÂ § 54 odst. 1; jde-li o prÏõÂpad podle odstavce 2, posÏtovnõÂ zaÂsilka se
nevydaÂ prostrÏednõÂkovi, ale adresaÂtovi.
§ 56
(1) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichzÏ adresaÂtem je
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fyzickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
a) fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1
prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, a kteraÂ prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky potvrdõÂ
svyÂm podpisem, nebo
b) fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ se zdrzÏuje v byteÏ, kancelaÂrÏi,
provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ
jmeÂnem a prÏõÂjmenõÂm adresaÂta nebo prÏõÂjmenõÂm
shodnyÂm s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta a kteraÂ prÏevzetõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
potvrdõÂ svyÂm podpisem.
(2) Postup podle odstavce 1 põÂsm. b) nenõÂ mozÏnyÂ,
jestlizÏe adresaÂt prÏedal drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÂ
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe posÏtovnõÂ
zaÂsilky nebo posÏtovnõÂ poukazy dodaÂvat jen jemu.
(3) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichzÏ adresaÂtem je
praÂvnickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku
v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ jejich
prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem a razõÂtkem adresaÂta.
ProhlaÂsõÂ-li fyzickaÂ osoba, kteraÂ se zdrzÏuje v kancelaÂrÏi,
provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ naÂzvem adresaÂta a kteraÂ je ochotna posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevzõÂt, zÏe adresaÂt razõÂtko
nepouzÏõÂvaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatõÂ cÏaÂstku teÂto osobeÏ, pokud se navõÂc
prokaÂzÏe zpuÊsobem podle § 66 odst. 1.
(4) NepodarÏõÂ-li se posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ
poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 3, drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe vydat
posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatit poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku vhodneÂ fyzickeÂ osobeÏ, zejmeÂna neÏktereÂmu z adresaÂtovyÂch souseduÊ, kteraÂ souhlasõÂ s tõÂm, zÏe posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo cÏaÂstku adresaÂtovi prÏedaÂ, a kteraÂ prÏevzetõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo cÏaÂstky potvrdõÂ svyÂm podpisem.
Pokud se tato osoba nezdrzÏuje v byteÏ, kancelaÂrÏi, provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ jejõÂm
jmeÂnem a prÏõÂjmenõÂm nebo prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s jejõÂm
prÏõÂjmenõÂm, musõÂ se navõÂc prokaÂzat zpuÊsobem podle
§ 66 odst. 1.
(5) Postup podle odstavce 4 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
a) adresaÂt prÏedal drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÂ
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe s tõÂmto zpuÊsobem dodaÂvaÂnõÂ nesouhlasõÂ,
b) adresaÂt prÏedal drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÂ
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂ poukazy dodaÂvat jen
jemu,
c) cena posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏi podaÂnõÂ sjednanaÂ podle
§ 23 odst. 3 a 8 prÏevysÏuje 5 000 KcÏ,
d) poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka je vysÏsÏõÂ nezÏ 5 000 KcÏ.
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(6) Pokud s tõÂm adresaÂt souhlasõÂ, posÏtovnõÂ zaÂsilku
s adresou podle § 5 odst. 2 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence teÂzÏ vlozÏit do dodaÂvacõÂ schraÂny. PodmõÂnkou je, zÏe
se adresaÂt põÂsemneÏ zavaÂzal prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
neprodleneÏ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence potvrdit.
(7) Postup podle odstavce 6 nenõÂ mozÏnyÂ v prÏõÂpadeÏ
podle odstavce 5 põÂsm. c).
(8) PosÏtovnõÂ poukaz s adresou podle § 5 odst. 2
muÊzÏe byÂt dodaÂn takeÂ tak, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 odst. 1, 2 a 5
prÏedaÂ adresaÂtovi doklad opravnÏujõÂcõÂ k prÏevzetõÂ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky v urcÏeneÂ lhuÊteÏ v ktereÂkoliv z posÏtovnõÂch provozoven uvedenyÂch v tomto dokladu.
(9) Postup podle odstavce 8 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
odesõÂlatel opatrÏil podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹NeuklaÂdatª, nebo v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. a).
§ 57
(1) Nebyl-li pokus o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 56 uÂspeÏsÏnyÂ, nebo
nebyl-li takovyÂ pokus z rozhodnutõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ
licence ucÏineÏn, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ. AdresaÂtovi neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 odst. 1, 2
a 5 prÏedaÂ põÂsemnou vyÂzvu, aby si posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku vyzvedl v urcÏeneÂ
lhuÊteÏ ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilku adresovanou podle § 5
odst. 3 do dodaÂvacõÂ schraÂny drzÏitel posÏtovnõÂ licence
vlozÏõÂ do urcÏeneÂ dodaÂvacõÂ schraÂny. PodmõÂnkou je, zÏe
se adresaÂt põÂsemneÏ zavaÂzal prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
neprodleneÏ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence potvrdit.
(3) Postup podle odstavce 2 nenõÂ mozÏnyÂ v prÏõÂpadeÏ
podle § 56 odst. 5 põÂsm. c) nebo v prÏõÂpadeÏ sluzÏby, u nõÂzÏ
adresaÂt s tõÂmto zpuÊsobem dodaÂnõÂ nesouhlasõÂ.
(4) NenõÂ-li mozÏno posÏtovnõÂ zaÂsilku podle odstavce 2 do urcÏeneÂ dodaÂvacõÂ schraÂny vlozÏit, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence ji ulozÏõÂ. Do dodaÂvacõÂ schraÂny vlozÏõÂ
vyÂzvu, aby si adresaÂt posÏtovnõÂ zaÂsilku vyzvedl v urcÏeneÂ
lhuÊteÏ ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(5) PosÏtovnõÂ zaÂsilku adresovanou podle § 5
odst. 3 do posÏtovnõÂ prÏihraÂdky drzÏitel posÏtovnõÂ licence
ulozÏõÂ. Do urcÏeneÂ posÏtovnõÂ prÏihraÂdky vlozÏõÂ vyÂzvu, aby
si adresaÂt posÏtovnõÂ zaÂsilku vyzvedl v urcÏeneÂ lhuÊteÏ v posÏtovnõÂ provozovneÏ, v nõÂzÏ je posÏtovnõÂ prÏihraÂdka zrÏõÂzena.
(6) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ. Do urcÏeneÂ posÏtovnõÂ prÏihraÂdky
nebo do urcÏeneÂ dodaÂvacõÂ schraÂny vlozÏõÂ vyÂzvu, aby si
adresaÂt cÏaÂstku vyzvedl v urcÏeneÂ lhuÊteÏ ve stanoveneÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ.
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(7) JestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, v prÏõÂpadeÏ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu s adresou
podle § 5 odst. 2 nebo 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ
v dohodnuteÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, anizÏ by se pokousÏel o dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 56
a § 57 odst. 1 azÏ 6.
(8) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu s adresou podle § 5 odst. 4 drzÏitel posÏtovnõÂ
licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku ulozÏõÂ v posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ byla pro
vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky zvolena.
§ 58
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏenou podle § 57 odst. 1,
4 a 5 nebo posÏtovnõÂ poukaz dodaÂvanyÂ zpuÊsobem podle
§ 56 odst. 8 nebo ulozÏenyÂ podle § 57 odst. 1 a 6 drzÏitel
posÏtovnõÂ licence dodaÂ,
a) je-li adresaÂtem fyzickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ
o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, a kteraÂ
jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem,
b) je-li adresaÂtem praÂvnickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ se prokaÂzÏe zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 a kteraÂ jejich
prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem a razõÂtkem adresaÂta; prohlaÂsõÂ-li tato osoba, zÏe adresaÂt razõÂtko nepouzÏõÂvaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku
teÂto osobeÏ, pokud navõÂc zpuÊsobem podle § 66
odst. 2 prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏna za adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo cÏaÂstku prÏevzõÂt.
Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o vyÂplatu cÏaÂstky dodaÂvaneÂ zpuÊsobem podle § 56 odst. 8, musõÂ odevzdat doklad, kteryÂ jõÂ
byl podle § 56 odst. 8 prÏedaÂn.
(2) JestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka, ktereÂ byly ulozÏeny podle § 57 odst. 1 a odst. 4
azÏ 6, se dodajõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 56.
(3) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, ktereÂ
byly ulozÏeny podle § 57 odst. 7, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ zpuÊsobem podle odstavce 1. Pro prokaÂzaÂnõÂ,
zÏe fyzickaÂ osoba, kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
o vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky zÏaÂdaÂ, je opraÂvneÏna za adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo cÏaÂstku prÏevzõÂt,
muÊzÏe vsÏak byÂt drzÏitelem posÏtovnõÂ licence a adresaÂtem
põÂsemneÏ dohodnut i jinyÂ zpuÊsob nezÏ podle § 66 odst. 2.
(4) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, ktereÂ
byly ulozÏeny podle § 57 odst. 8, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe
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je adresaÂtem, a kteraÂ jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem.
§ 59
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku drzÏitel posÏtovnõÂ licence podle
§ 58 nedodaÂ, jestlizÏe uplynula lhuÊta 15 dnuÊ ode dne,
kdy byla k vyzvednutõÂ prÏipravena. Tuto lhuÊtu drzÏitel
posÏtovnõÂ licence na zÏaÂdost adresaÂta prodlouzÏõÂ, nejvyÂsÏe
vsÏak na jeden meÏsõÂc; prodlouzÏenõÂ teÂto lhuÊty nenõÂ mozÏneÂ, jestlizÏe odesõÂlatel opatrÏil prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou ¹NeprodluzÏovat lhuÊtuª. V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ
sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. e) mõÂsto lhuÊty 15 dnuÊ
platõÂ lhuÊta podle § 49 odst. 1 põÂsm. a) nebo b); jejõÂ prodlouzÏenõÂ na zÏaÂdost adresaÂta nenõÂ mozÏneÂ.
(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 põÂsm. b)
nebo odst. 3 põÂsm. b) pokyn, aby posÏtovnõÂ zaÂsilka
nebo posÏtovnõÂ poukaz byly adresaÂtovi dodaÂny prostrÏednictvõÂm prostrÏednõÂka, drzÏitel posÏtovnõÂ licence je
dodaÂ stejnyÂm zpuÊsobem, jako by byl adresaÂtem prostrÏednõÂk. Doklad opravnÏujõÂcõÂ k prÏevzetõÂ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky podle § 56 odst. 8 nebo vyÂzvu k vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo cÏaÂstky v posÏtovnõÂ provozovneÏ podle § 57 odst. 1 a odst. 4 azÏ 6 vsÏak drzÏitel
posÏtovnõÂ licence neprÏedaÂ prostrÏednõÂkovi, ale jeho prostrÏednictvõÂm adresaÂtovi.
(3) Je-li v § 56 nebo § 58 stanoveno, zÏe drzÏitel
posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatõÂ
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem,
vydaÂ nebo vyplatõÂ je za stejnyÂch podmõÂnek i zmocneÏnci
adresaÂta.
(4) ZmocneÏnõÂ podle § 55 odst. 3 se prÏi vydaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo prÏi vyÂplateÏ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky odevzdaÂ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence. To neplatõÂ,
jestlizÏe se zmocneÏnec adresaÂta prokaÂzÏe osveÏdcÏenõÂm,
ktereÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence na zaÂkladeÏ drÏõÂve odevzdaneÂho zmocneÏnõÂ k prÏejõÂmaÂnõÂ posÏtovnõÂch zaÂsilek
nebo poukaÂzanyÂch peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek pro tento uÂcÏel vydal, nebo jestlizÏe existenci drÏõÂve odevzdaneÂho zmocneÏnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence oveÏrÏõÂ jinyÂm zpuÊsobem.
(5) ZmocneÏnec adresaÂta je opraÂvneÏn teÂzÏ pozÏaÂdat
o prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 1.
(6) Postup podle odstavcuÊ 3 a 5 nenõÂ mozÏnyÂ,
jednaÂ-li se o zmocneÏnce prostrÏednõÂka.
(7) Je-li drzÏitelem posÏtovnõÂ licence pro urcÏiteÂ
mõÂsto stanoveno, zÏe se v prÏõÂpadeÏ zvoleneÂ sluzÏby posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz s adresou podle § 5
odst. 2 nedodaÂvaÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, prÏi dodaÂnõÂ
takoveÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo takoveÂho posÏtovnõÂho poukazu se postupuje bud' podle § 56 odst. 8, anebo naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) byla-li adresaÂtovi zrÏõÂzena dodaÂvacõÂ schraÂna, posÏtovnõÂ zaÂsilka se dodaÂ zpuÊsobem podle § 56 odst. 6,
b) jestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
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põÂsemneÏ dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz se dodajõÂ na jineÂ adrese, a to bud' adresaÂtovi, nebo jineÂ osobeÏ,
c) jestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ v dohodnuteÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ; pro jejich dodaÂnõÂ platõÂ § 58 odst. 3,
d) nenõÂ-li mozÏno postupovat podle põÂsmen a), b)
ani c), drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ v nejblizÏsÏõÂ
nebo nejleÂpe dostupneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ. Pro
jejich dodaÂnõÂ platõÂ § 58 odst. 1; jde-li o prÏõÂpad podle odstavce 2, posÏtovnõÂ zaÂsilka se nevydaÂ a poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nevyplatõÂ prostrÏednõÂkovi, ale
adresaÂtovi,
e) vyÂzvu k tomu, aby si adresaÂt posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏenou podle
põÂsmene c) nebo d) vyzvedl v urcÏeneÂ lhuÊteÏ v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 52
odst. 1, 2 a 5. JestlizÏe je drzÏitelem posÏtovnõÂ licence
pro toto mõÂsto stanoveno, zÏe se v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodaÂvaÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, vyÂzva se prÏedaÂ
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 55 odst. 7 põÂsm. a)
azÏ c). VyÂzva se vsÏak adresaÂtovi neprÏedaÂ v prÏõÂpadeÏ,
zÏe posÏtovnõÂ provozovna dohodnutaÂ podle põÂsmene c) je stejnaÂ jako posÏtovnõÂ provozovna dohodnutaÂ podle § 55 odst. 7 põÂsm. c). NenõÂ-li mozÏno postupovat zÏaÂdnyÂm z uvedenyÂch zpuÊsobuÊ,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyÂzvu adresaÂtovi neprÏedaÂ.
(8) Pokud odesõÂlatel opatrÏil prÏedmeÏt sluzÏby nebo
podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹NeuklaÂdatª, drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏit jen v prÏõÂpadeÏ podle § 57 odst. 7
nebo podle odstavce 7 põÂsm. c) nebo d). Dodat takto
ulozÏenou posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo ulozÏenou cÏaÂstku muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen v den, ve kteryÂ byly k vyzvednutõÂ prÏipraveny.
(9) Vyplatit poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen ve lhuÊteÏ podle § 40 odst. 3
a § 41 odst. 2.
(10) Pokud odesõÂlatel uvedl v podacõÂm dokladu
zpraÂvu podle § 10 odst. 4 põÂsm. d), drzÏitel posÏtovnõÂ
licence ji prÏi dodaÂnõÂ prÏedaÂ prÏõÂjemci.
(11) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. a) drzÏitel posÏtovnõÂ licence do potvrzenõÂ
podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly posÏtovnõÂ zaÂsilka
nebo poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka, ktereÂ byly ulozÏeny
podle § 57 odst. 1 a odst. 4 azÏ 8 nebo podle odstavce 7
põÂsm. c) nebo d), prÏipraveny k vyzvednutõÂ; v prÏõÂpadeÏ
podle odstavce 8 se vsÏak tento den do potvrzenõÂ neuvaÂdõÂ.
(12) JestlizÏe byly v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby po-
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dle § 44 odst. 1 põÂsm. a) posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz dodaÂny, drzÏitel posÏtovnõÂ licence do potvrzenõÂ
podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly dodaÂny. Toto
potvrzenõÂ, ktereÂ maÂ dalsÏõÂ naÂlezÏitosti podle odstavce 11
a podle § 65 odst. 1, neprodleneÏ prÏedaÂ odesõÂlateli.
§ 60
(1) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichzÏ adresaÂtem je
fyzickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zpuÊsobem
podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, a kteraÂ
prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky potvrdõÂ svyÂm podpisem.
(2) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichzÏ adresaÂtem je
praÂvnickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku
v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 2 prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏna za
adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku prÏevzõÂt, a kteraÂ jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm
podpisem a razõÂtkem adresaÂta. PotvrzenõÂ razõÂtkem adresaÂta se nevyzÏaduje, jestlizÏe je v prohlaÂsÏenõÂ podle § 66
odst. 2 põÂsm. b) uvedeno, zÏe adresaÂt razõÂtko nepouzÏõÂvaÂ.
(3) PosÏtovnõÂ poukaz s adresou podle § 5 odst. 2
muÊzÏe byÂt dodaÂn takeÂ tak, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 odst. 1, 2 a 5
prÏedaÂ adresaÂtovi doklad opravnÏujõÂcõÂ k prÏevzetõÂ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky v urcÏeneÂ lhuÊteÏ v ktereÂkoliv z posÏtovnõÂch provozoven uvedenyÂch v tomto dokladu.
(4) Postup podle odstavce 3 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
odesõÂlatel opatrÏil podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹NeuklaÂdatª, jestlizÏe jde o prÏõÂpad podle § 61 odst. 3, nebo v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
§ 61
(1) Nebyl-li pokus o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle § 5 odst. 2
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 60 uÂspeÏsÏnyÂ nebo
nebyl-li takovyÂ pokus z rozhodnutõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ
licence ucÏineÏn, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ. AdresaÂtovi neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 52 odst. 1, 2
a 5 prÏedaÂ põÂsemnou vyÂzvu, aby si posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku vyzvedl v urcÏeneÂ
lhuÊteÏ ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(2) JestlizÏe v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. d) nebyl pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem uvedenyÂm v § 60 uÂspeÏsÏnyÂ, protozÏe fyzickaÂ osoba podle
§ 48 odst. 1 nebyla zastizÏena, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
muÊzÏe podle odstavce 1 postupovat teprve poteÂ, co se
o dodaÂnõÂ zpuÊsobem uvedenyÂm v § 60 pokusõÂ bez uÂspeÏchu jesÏteÏ jednou. DruhyÂ pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem
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uvedenyÂm v § 60 uskutecÏnõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den.
(3) Podle odstavce 1 drzÏitel posÏtovnõÂ licence nepostupuje, jestlizÏe je z okolnostõÂ zrÏejmeÂ, zÏe by si adresaÂt, kteryÂ je fyzickou osobou, z duÊvodu omezenõÂ svobody pohybu nebo z duÊvodu sveÂho zdravotnõÂho stavu
nemohl posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ vyzvednout.
Je-li to v takoveÂm prÏõÂpadeÏ mozÏneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ maÂ k adresaÂtovi prÏõÂstup a kteraÂ se drzÏiteli posÏtovnõÂ licence põÂsemneÏ zavaÂzala, zÏe jejich dodaÂnõÂ adresaÂtovi ihned po prÏevzetõÂ
zprostrÏedkuje.
(4) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu s adresou podle § 5 odst. 3 drzÏitel posÏtovnõÂ
licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku ulozÏõÂ. Do urcÏeneÂ posÏtovnõÂ prÏihraÂdky nebo do
urcÏeneÂ dodaÂvacõÂ schraÂny vlozÏõÂ vyÂzvu, aby si adresaÂt
posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku vyzvedl v urcÏeneÂ lhuÊteÏ ve stanoveneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(5) JestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, v prÏõÂpadeÏ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu s adresou
podle § 5 odst. 2 nebo 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ
v dohodnuteÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, anizÏ by se pokousÏel o dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 60
a § 61 odst. 1 azÏ 4.
(6) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu s adresou podle § 5 odst. 4 drzÏitel posÏtovnõÂ
licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku ulozÏõÂ v posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ byla pro
vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky zvolena.
§ 62
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku ulozÏenou podle § 61 odst. 1
a 4 nebo posÏtovnõÂ poukaz dodaÂvanyÂ zpuÊsobem podle
§ 60 odst. 3 nebo ulozÏenyÂ podle § 61 odst. 1 a 4 drzÏitel
posÏtovnõÂ licence dodaÂ,
a) je-li adresaÂtem fyzickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ
o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe je adresaÂtem, a kteraÂ
jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem,
b) je-li adresaÂtem praÂvnickaÂ osoba, fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 2 prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏna
za adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevzõÂt, a kteraÂ jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem a razõÂtkem adresaÂta; potvrzenõÂ razõÂtkem adresaÂta se nevyzÏaduje, jestlizÏe
je v prohlaÂsÏenõÂ podle § 66 odst. 2 põÂsm. b) uvedeno, zÏe adresaÂt razõÂtko nepouzÏõÂvaÂ.
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Osoba, kteraÂ zÏaÂdaÂ o vyÂplatu cÏaÂstky dodaÂvaneÂ zpuÊsobem podle § 60 odst. 3, musõÂ odevzdat doklad, kteryÂ jõÂ
byl podle § 60 odst. 3 prÏedaÂn.
(2) JestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka, ktereÂ byly ulozÏeny podle § 61 odst. 1 a 4, se
dodajõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v § 60.
(3) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, ktereÂ
byly ulozÏeny podle § 61 odst. 5, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ zpuÊsobem podle odstavce 1.
(4) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, ktereÂ
byly ulozÏeny podle § 61 odst. 6, drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo o vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky pozÏaÂdaÂ, kteraÂ zpuÊsobem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe, zÏe
je adresaÂtem, a kteraÂ jejich prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem.
§ 63
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku drzÏitel posÏtovnõÂ licence podle
§ 62 nedodaÂ, jestlizÏe uplynula lhuÊta 15 dnuÊ ode dne,
kdy byla k vyzvednutõÂ prÏipravena. Tuto lhuÊtu drzÏitel
posÏtovnõÂ licence na zÏaÂdost adresaÂta prodlouzÏõÂ, nejvyÂsÏe
vsÏak na jeden meÏsõÂc; prodlouzÏenõÂ teÂto lhuÊty nenõÂ mozÏneÂ, jestlizÏe odesõÂlatel opatrÏil prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou ¹NeprodluzÏovat lhuÊtuª. V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ
sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. e) mõÂsto lhuÊty 15 dnuÊ
platõÂ lhuÊta podle § 49 odst. 1 põÂsm. a) nebo b); jejõÂ prodlouzÏenõÂ na zÏaÂdost adresaÂta nenõÂ mozÏneÂ.
(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 põÂsm. b)
nebo odst. 3 põÂsm. b) pokyn, aby posÏtovnõÂ zaÂsilka
nebo posÏtovnõÂ poukaz byly adresaÂtovi dodaÂny prostrÏednictvõÂm prostrÏednõÂka, drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle § 60 odst. 3 nebo § 61 odst. 1, 3 nebo 4.
Doklad opravnÏujõÂcõÂ k prÏevzetõÂ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky podle § 60 odst. 3 nebo vyÂzvu k vyzvednutõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky v posÏtovnõÂ provozovneÏ podle § 61 odst. 1 a 4 prÏedaÂ adresaÂtovi prostrÏednictvõÂm prostrÏednõÂka. Postup podle § 61
odst. 3 je mozÏnyÂ jen za podmõÂnky, zÏe praÂvnickou osobou je prostrÏednõÂk.
(3) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, jejichzÏ adresaÂtem je fyzickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence nedodaÂ ani zmocneÏnci adresaÂta.
(4) ZmocneÏnec adresaÂta je opraÂvneÏn pozÏaÂdat
o prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 1.
(5) Je-li drzÏitelem posÏtovnõÂ licence pro urcÏiteÂ
mõÂsto stanoveno, zÏe se v prÏõÂpadeÏ zvoleneÂ sluzÏby posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz s adresou podle § 5
odst. 2 nedodaÂvaÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, prÏi dodaÂnõÂ
takoveÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo takoveÂho posÏtovnõÂho poukazu se postupuje bud' podle § 60 odst. 3, anebo naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) jestlizÏe se tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence a adresaÂt
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põÂsemneÏ dohodli, posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz se dodajõÂ adresaÂtovi na jineÂ adrese,
b) jestlizÏe o to adresaÂt põÂsemneÏ pozÏaÂdaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ v dohodnuteÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ; pro jejich dodaÂnõÂ platõÂ § 62 odst. 1,
c) nenõÂ-li mozÏno postupovat podle põÂsmene a) ani b),
drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏõÂ v nejblizÏsÏõÂ nebo
nejleÂpe dostupneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ; pro jejich
dodaÂnõÂ platõÂ § 62 odst. 1,
d) vyÂzvu k tomu, aby si adresaÂt posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏenou podle
põÂsmene b) nebo c) vyzvedl v urcÏeneÂ lhuÊteÏ v prÏõÂslusÏneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 52
odst. 1, 2 a 5. JestlizÏe je drzÏitelem posÏtovnõÂ licence
pro toto mõÂsto stanoveno, zÏe se v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodaÂvaÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, vyÂzva se prÏedaÂ
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 55 odst. 7 põÂsm. a)
azÏ c). VyÂzva se vsÏak adresaÂtovi neprÏedaÂ v prÏõÂpadeÏ,
zÏe posÏtovnõÂ provozovna dohodnutaÂ podle põÂsmene c) je stejnaÂ jako posÏtovnõÂ provozovna dohodnutaÂ podle § 55 odst. 7 põÂsm. c). NenõÂ-li mozÏno postupovat zÏaÂdnyÂm z uvedenyÂch zpuÊsobuÊ,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyÂzvu adresaÂtovi neprÏedaÂ.
(6) Pokud odesõÂlatel opatrÏil prÏedmeÏt sluzÏby nebo
podacõÂ doklad poznaÂmkou ¹NeuklaÂdatª, drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku ulozÏit jen v prÏõÂpadeÏ podle § 61 odst. 5
nebo podle odstavce 5 põÂsm. b) nebo c). Dodat takto
ulozÏenou posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo ulozÏenou cÏaÂstku muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen v den, ve kteryÂ byly k vyzvednutõÂ prÏipraveny.
(7) Vyplatit poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen ve lhuÊteÏ podle § 40 odst. 3
a § 41 odst. 2.
(8) Pokud odesõÂlatel uvedl v podacõÂm dokladu
zpraÂvu podle § 10 odst. 4 põÂsm. d), drzÏitel posÏtovnõÂ
licence ji prÏi dodaÂnõÂ prÏedaÂ prÏõÂjemci.
(9) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) drzÏitel posÏtovnõÂ licence do potvrzenõÂ podle
§ 45 odst. 2 uvede den, kdy byly posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo
poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka, ktereÂ byly ulozÏeny podle
§ 61 odst. 1 a odst. 4 azÏ 6 nebo podle odstavce 5 põÂsm. b)
nebo c), prÏipraveny k vyzvednutõÂ; v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 6 se vsÏak tento den do potvrzenõÂ neuvaÂdõÂ.
(10) JestlizÏe byly v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. a) posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz dodaÂny, drzÏitel posÏtovnõÂ licence do potvrzenõÂ
podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly dodaÂny. Toto
potvrzenõÂ, ktereÂ maÂ dalsÏõÂ naÂlezÏitosti podle odstavce 9
a podle § 65 odst. 1, neprodleneÏ prÏedaÂ odesõÂlateli.

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

§ 64
SoucÏasneÏ s bezhotovostnõÂm bankovnõÂm prÏevodem
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky prÏedaÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence bance, kteraÂ je adresaÂtem, tyto uÂdaje:
a) cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho uÂcÏtu,
b) oznacÏenõÂ odesõÂlatele,
c) datum podaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu,
d) variabilnõÂ a specifickyÂ symbol, pokud je odesõÂlatel
uvedl.
§ 65
ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky
pro dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
(1) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo posÏtovnõÂ poukaz jen za podmõÂnky, zÏe prÏõÂjemce
potvrdõÂ jejich prÏevzetõÂ zpuÊsobem podle § 56 azÏ 63 takeÂ
v potvrzenõÂ podle § 45 odst. 2.
(2) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
jen za podmõÂnky, zÏe prÏõÂjemce prÏi dodaÂnõÂ uhradõÂ odesõÂlatelem stanovenou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku. UÂhradu teÂto
cÏaÂstky drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏõÂjemci na jeho zÏaÂdost
põÂsemneÏ potvrdõÂ, a to vcÏetneÏ uÂdajuÊ o posÏtovnõÂ zaÂsilce,
s jejõÂmzÏ dodaÂnõÂm byla uÂhrada teÂto cÏaÂstky spojena.
§ 66
OveÏrÏovaÂnõÂ neÏkteryÂch podmõÂnek
pro dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
(1) PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby,
prÏõÂpadneÏ i jejõÂho rodneÂho cÏõÂsla nebo data narozenõÂ,
muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence vychaÂzet pouze,
a) jde-li o cÏeskeÂho obcÏana, z uÂdajuÊ v obcÏanskeÂm pruÊkazu nebo v cestovnõÂm dokladu vydaneÂm v CÏeskeÂ
republice,
b) jde-li o cizince, z uÂdajuÊ v osobnõÂm dokladu vydaneÂm v CÏeskeÂ republice nebo v cestovnõÂm dokladu vydaneÂm v zahranicÏõÂ.
Ten, kdo doklad podle põÂsmene a) nebo b) drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedklaÂdaÂ, musõÂ umozÏnit, aby si drzÏitel
posÏtovnõÂ licence mohl vsÏechny potrÏebneÂ uÂdaje zaznamenat.
(2) PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ, zda je fyzickaÂ osoba opraÂvneÏna
za adresaÂta, kteryÂ je praÂvnickou osobou, posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevzõÂt, vychaÂzõÂ
drzÏitel posÏtovnõÂ licence
a) ze zjisÏteÏnõÂ jejõÂho jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zpuÊsobem podle odstavce 1, a
b) z hodnoveÏrneÂho põÂsemneÂho prohlaÂsÏenõÂ ucÏineÏneÂho
praÂvnickou osobou nebo ucÏineÏneÂho jejõÂm jmeÂnem,
zÏe tato fyzickaÂ osoba je opraÂvneÏna posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevzõÂt.
ProhlaÂsÏenõÂ podle põÂsmene b) musõÂ byÂt opatrÏeno razõÂt-
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kem adresaÂta nebo doplneÏno poznaÂmkou, zÏe adresaÂt
razõÂtko nepouzÏõÂvaÂ. Toto prohlaÂsÏenõÂ se prÏi vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vyÂplateÏ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
odevzdaÂ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence; to neplatõÂ, jestlizÏe se
prÏõÂjemce prokaÂzÏe osveÏdcÏenõÂm, ktereÂ drzÏitel posÏtovnõÂ
licence na zaÂkladeÏ drÏõÂve odevzdaneÂho prohlaÂsÏenõÂ, zÏe
prÏõÂjemce je opraÂvneÏn posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky prÏejõÂmat, pro tento uÂcÏel vydal, nebo
jestlizÏe existenci drÏõÂve odevzdaneÂho prohlaÂsÏenõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence oveÏrÏõÂ jinyÂm zpuÊsobem. Jde-li o fyzickou osobu, kteraÂ vykonaÂvaÂ cÏinnost v prostoraÂch oznacÏenyÂch naÂzvem adresaÂta na pracovisÏti oznacÏeneÂm za
podatelnu a kteraÂ maÂ k dispozici razõÂtko adresaÂta,
uÂkonu podle põÂsmene a) a prohlaÂsÏenõÂ podle põÂsmene b)
nenõÂ zapotrÏebõÂ; takovaÂ fyzickaÂ osoba se povazÏuje za
osobu, kteraÂ je opraÂvneÏna za adresaÂta posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevzõÂt.
§ 67
ZpuÊsobilost prÏõÂjemce a zmocnitele
u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
(1) JestlizÏe se od prÏõÂjemce podle § 52 azÏ 63 vyzÏaduje, aby se prokaÂzal zpuÊsobem podle § 66 odst. 1,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence mu dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
posÏtovnõÂ poukaz jen za podmõÂnky, zÏe
a) prÏõÂjemce se prokaÂzÏe obcÏanskyÂm pruÊkazem, nebo
b) prÏõÂjemce jinyÂm dokladem podle § 66 odst. 1 prokaÂzÏe veÏk nejmeÂneÏ 15 let.
(2) JestlizÏe se od prÏõÂjemce podle § 52 azÏ 63 nevyzÏaduje, aby se prokaÂzal zpuÊsobem podle § 66 odst. 1,
splneÏnõÂ podmõÂnky podle odstavce 1 drzÏitel posÏtovnõÂ
licence oveÏrÏuje pouze tehdy, jsou-li duÊvodneÂ pochybnosti o tom, zda je prÏõÂjemci nejmeÂneÏ 15 let.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nenõÂ povinen zkoumat veÏk osoby, kteraÂ jako adresaÂt zmocnila k prÏevzetõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky jinou
osobu. ZjistõÂ-li vsÏak, zÏe zmocnitel nenõÂ schopen splnit
podmõÂnku podle odstavce 1, posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
posÏtovnõÂ poukaz zmocneÏnci adresaÂta nedodaÂ.
(4) V jinyÂch nezÏ v odstavcõÂch 1 azÏ 3 uvedenyÂch
prÏõÂpadech drzÏitel posÏtovnõÂ licence zpuÊsobilost prÏõÂjemce
nebo zmocnitele nezkoumaÂ.
(5) PozÏaÂdaÂ-li o to zaÂkonnyÂ zaÂstupce adresaÂta,
a) kteryÂ je mladsÏõÂ nezÏ 15 let a ktereÂmu nebyl dosud
vydaÂn obcÏanskyÂ pruÊkaz, nebo
b) kteryÂ byl zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
nebo
c) jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla omezena tak, zÏe nenõÂ zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
souvisejõÂcõÂm s dodaÂnõÂm,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta obdobneÏ podle ustanovenõÂ § 55 odst. 3
nebo § 59 odst. 3 o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky a vyÂplateÏ
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poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky zmocneÏnci adresaÂta. Pokud
je zaÂkonnyÂm zaÂstupcem adresaÂta praÂvnickaÂ osoba, postupuje se soucÏasneÏ i podle § 66 odst. 2.
(6) Osoba, kteraÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
vyÂplatu poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky zÏaÂdaÂ, musõÂ drzÏiteli
posÏtovnõÂ licence prÏedat hodnoveÏrneÂ põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe podmõÂnky podle odstavce 5 jsou splneÏny. O zachaÂzenõÂ s tõÂmto prohlaÂsÏenõÂm platõÂ obdobneÏ § 55 odst. 4
a § 59 odst. 4.
(7) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. b) posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz, jejichzÏ adresaÂtem je fyzickaÂ osoba, drzÏitel posÏtovnõÂ licence nedodaÂ ani zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta.
(8) Za stejnyÂch podmõÂnek jako v odstavci 6 muÊzÏe
zaÂkonnyÂ zaÂstupce adresaÂta teÂzÏ pozÏaÂdat o prodlouzÏenõÂ
lhuÊty podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1 nebo § 63 odst. 1.
(9) Za stejnyÂch podmõÂnek jako v odstavci 6 a v § 55
odst. 3 a § 59 odst. 3 se za zmocneÏnce adresaÂta povazÏuje i zmocneÏnec zaÂkonneÂho zaÂstupce.
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praÂvnickaÂ osoba a prokaÂzÏe, zÏe je praÂvnõÂm naÂstupcem
adresaÂta, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
posÏtovnõÂ poukaz dodaÂ stejnyÂm zpuÊsobem, jako by byla
adresaÂtem tato praÂvnickaÂ osoba.
§ 70
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
o dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
(1) MajõÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ poukaz podle § 5 odst. 6 dodaÂny jako posÏtovnõÂ zaÂsilka
nebo posÏtovnõÂ poukaz adresovanyÂ praÂvnickeÂ osobeÏ,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence je dodaÂ obdobneÏ podle ustanovenõÂ § 52 azÏ 69 o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu adresovaneÂho praÂvnickeÂ osobeÏ.
(2) JestlizÏe odesõÂlatel oznacÏil za adresaÂta toho,
kdo nenõÂ fyzickou ani praÂvnickou osobou, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ
poukaz zpuÊsobem podle teÏch ustanovenõÂ § 52 azÏ 69,
jejichzÏ pouzÏitõÂ je s ohledem na okolnosti nejvhodneÏjsÏõÂ.

(10) JestlizÏe se prokaÂzÏe takovaÂ zmeÏna osobnõÂch
pomeÏruÊ adresaÂta, v jejõÂmzÏ duÊsledku prÏestaly byÂt podmõÂnky podle odstavce 5 splnÏovaÂny, k zÏaÂdostem podle
odstavcuÊ 5 a 8 a ke zmocneÏnõÂ podle odstavce 9 jizÏ
drzÏitel posÏtovnõÂ licence neprÏihlõÂzÏõÂ.

(3) JestlizÏe se prÏõÂjemce, od ktereÂho se podle § 56
azÏ 65 vyzÏaduje, aby prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky potvrdil svyÂm podpisem,
nenõÂ schopen podepsat, prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky musõÂ potvrdit jinyÂm zpuÊsobem.

§ 68
ZmeÏna mõÂsta dodaÂnõÂ u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb

(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je povinen zajistit, zÏe
splneÏnõÂ podmõÂnky podle odstavce 3 potvrdõÂ svyÂm podpisem jinaÂ vhodnaÂ osoba, kteraÂ byla dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu prÏõÂtomna.

(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe dodat posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz v jineÂm mõÂsteÏ nezÏ uvedeneÂm v adrese, jestlizÏe se o noveÂm mõÂsteÏ pobytu nebo
o noveÂm sõÂdle adresaÂta dozveÏdeÏl od adresaÂta nebo jinyÂm hodnoveÏrnyÂm zpuÊsobem.
(2) Postup podle odstavce 1 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
odesõÂlatel opatrÏil podacõÂ doklad nebo v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j)
prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou ¹NedosõÂlatª.
(3) LhuÊta podle § 36 odst. 8 a § 41 odst. 3 se povazÏuje za dodrzÏenou, pokud drzÏitel posÏtovnõÂ licence
v teÂto lhuÊteÏ rozhodl, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ
poukaz dodaÂ podle odstavce 1 v jineÂm mõÂsteÏ.
§ 69
Smrt a zaÂnik adresaÂta u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb

§ 71
VraÂcenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu
u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb
(1) JestlizÏe adresaÂt prÏevzetõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky odmõÂtaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz neprodleneÏ vraÂtõÂ odesõÂlateli.
(2) JestlizÏe se drzÏiteli posÏtovnõÂ licence nepodarÏilo
dodat posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz podle
ustanovenõÂ § 52 azÏ 70, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz bez pruÊtahuÊ vraÂtõÂ odesõÂlateli.

(1) JestlizÏe je drzÏiteli posÏtovnõÂ licence znaÂmo, zÏe
adresaÂt, kteryÂ je fyzickou osobou, zemrÏel, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), e), g), h) a j) a posÏtovnõÂ
poukaz nedodaÂ.

(3) JestlizÏe adresaÂt posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu, ktereÂ jizÏ byly dodaÂny jemu nebo jineÂmu
prÏõÂjemci, dodatecÏneÏ zÏaÂdaÂ, aby posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku drzÏitel posÏtovnõÂ licence
prÏevzal zpeÏt a vraÂtil odesõÂlateli, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
jeho zÏaÂdosti nevyhovõÂ.

(2) JestlizÏe je drzÏiteli posÏtovnõÂ licence znaÂmo, zÏe
adresaÂt, kteryÂ je praÂvnickou osobou, zanikl, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku a posÏtovnõÂ poukaz
nedodaÂ. JestlizÏe vsÏak v takoveÂm prÏõÂpadeÏ o dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu pozÏaÂdaÂ jinaÂ

(4) JestlizÏe si adresaÂt ve lhuÊteÏ podle § 59 odst. 1
nevyzvedl z dodaÂvacõÂ schraÂny posÏtovnõÂ zaÂsilku dodanou podle § 56 odst. 6 nebo § 57 odst. 2, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ji prÏevezme zpeÏt a bez pruÊtahuÊ vraÂtõÂ odesõÂlateli.
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(5) JestlizÏe si adresaÂt ve lhuÊteÏ podle § 55 odst. 1
nevyzvedl z posÏtovnõÂ prÏihraÂdky nebo dodaÂvacõÂ schraÂny
posÏtovnõÂ zaÂsilku dodanou podle § 52 odst. 5 nebo § 53
odst. 2, drzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn prÏevzõÂt ji
zpeÏt a vraÂtit odesõÂlateli.
(6) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 4 nebo 5 se odpoveÏdnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou prÏi
vracenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky rÏõÂdõÂ stejnyÂmi zaÂsadami jako
odpoveÏdnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence za sÏkodu vzniklou v dobeÏ od jejõÂho podaÂnõÂ do jejõÂho dodaÂnõÂ.
(7) JestlizÏe odesõÂlatel opatrÏil prÏedmeÏt sluzÏby poznaÂmkou ¹Nevracetª nebo jestlizÏe je jeho adresa v zahranicÏõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
posÏtovnõÂ poukaz odesõÂlateli nevraÂtõÂ.
(8) JestlizÏe odesõÂlatel uhradil poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku v hotovosti, prÏi vraÂcenõÂ posÏtovnõÂho poukazu se
tato cÏaÂstka vyplatõÂ v hotovosti. JestlizÏe odesõÂlatel uhradil poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku prÏevodem z bankovnõÂho uÂcÏtu, prÏi vraÂcenõÂ posÏtovnõÂho poukazu se tato
cÏaÂstka vyplatõÂ bezhotovostnõÂm prÏevodem na uÂcÏet uvedenyÂ podle § 5 odst. 10; nenõÂ-li to vsÏak mozÏneÂ, cÏaÂstka
se vyplatõÂ v hotovosti.
(9) PrÏi vraÂcenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky odesõÂlateli a prÏi
vraÂcenõÂ posÏtovnõÂho poukazu, jestlizÏe se maÂ poukaÂzanaÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplatit v hotovosti, se postupuje obdobneÏ podle ustanovenõÂ § 52 azÏ 70 o dodaÂnõÂ. PrÏihlõÂzÏõÂ se
i k prÏõÂpadneÂmu prohlaÂsÏenõÂ odesõÂlatele podle § 56
odst. 2 a odst. 5 põÂsm. a) a b) tyÂkajõÂcõÂmu se posÏtovnõÂch
zaÂsilek nebo posÏtovnõÂch poukazuÊ, jejichzÏ je adresaÂtem.
(10) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence uvede na vraÂcenou
posÏtovnõÂ zaÂsilku poznaÂmku o duÊvodu, pro kteryÂ nebyla dodaÂna.
(11) DuÊvod, pro kteryÂ nebyl posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn, oznaÂmõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 3
põÂsm. a) a c) prÏi vraÂcenõÂ,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 3 põÂsm. b)
soucÏasneÏ s uÂdaji podle § 40 odst. 4.
(12) V prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. a) drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ i potvrzenõÂ podle § 45 odst. 2, ktereÂ maÂ naÂlezÏitosti podle
§ 59 odst. 11 nebo § 63 odst. 9; toto potvrzenõÂ se vraÂtõÂ
bud' spolu s posÏtovnõÂ zaÂsilkou, anebo v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu zpuÊsobem podle odstavce 11.
§ 72
Postup prÏi dodaÂnõÂ u sluzÏeb do zahranicÏõÂ
(1) ZahranicÏnõÂ provozovatel dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz zpuÊsobem stanovenyÂm naÂrodnõÂmi prÏedpisy.
(2) Pokud odesõÂlatel uvedl v podacõÂm dokladu
zpraÂvu podle § 10 odst. 4 põÂsm. d), zahranicÏnõÂ provo-
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zovatel ji zpuÊsobem stanovenyÂm naÂrodnõÂmi prÏedpisy
prÏedaÂ adresaÂtovi.
(3) JestlizÏe byly v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. a) posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz dodaÂny, potvrzenõÂ podle § 45 odst. 2 s uÂdaji
o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu
drzÏitel posÏtovnõÂ licence bez pruÊtahuÊ prÏedaÂ odesõÂlateli.
§ 73
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
o dodaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ
(1) ZahranicÏnõÂ provozovatel vyplatõÂ poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v naÂrodnõÂ meÏneÏ, nenõÂ-li v zahranicÏnõÂch
podmõÂnkaÂch stanovena pro tento uÂcÏel meÏna jinaÂ.
(2) Pro prÏepocÏet na meÏnu, ve ktereÂ maÂ byÂt poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplacena, se pouzÏije prÏepocÏtoveÂ
meÏny uvedeneÂ v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch. PrÏepocÏet
se provede pomocõÂ kursu ¹prodejª cÏeskeÂ meÏny vuÊcÏi
prÏepocÏtoveÂ meÏneÏ vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskoslovenskou obchodnõÂ bankou, a. s., na den, ve kteryÂ byl posÏtovnõÂ
poukaz podaÂn, a kursu prÏepocÏtoveÂ meÏny vuÊcÏi meÏneÏ,
v nõÂzÏ maÂ byÂt cÏaÂstka vyplacena, stanoveneÂho zahranicÏnõÂm provozovatelem.
(3) NenõÂ-li v zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch uvedena
prÏepocÏtovaÂ meÏna, prÏepocÏet se provede pomocõÂ kursu
¹prodejª cÏeskeÂ meÏny vuÊcÏi meÏneÏ, ve ktereÂ maÂ byÂt
poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplacena, vyhlaÂsÏeneÂho
CÏeskoslovenskou obchodnõÂ bankou, a. s., na den, ve
kteryÂ byl posÏtovnõÂ poukaz podaÂn.
§ 74
ZmeÏna mõÂsta dodaÂnõÂ u sluzÏeb do zahranicÏõÂ
(1) ZahranicÏnõÂ provozovatel muÊzÏe dodat posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz v jineÂm mõÂsteÏ nezÏ uvedeneÂm v adrese, jestlizÏe se o noveÂm mõÂsteÏ pobytu nebo
o noveÂm sõÂdle adresaÂta dozveÏdeÏl od adresaÂta nebo jinyÂm hodnoveÏrnyÂm zpuÊsobem.
(2) Postup podle odstavce 1 nenõÂ mozÏnyÂ, jestlizÏe
odesõÂlatel opatrÏil poznaÂmkou ¹Ne pas reÂexpeÂdierª
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ h) prÏedmeÏt sluzÏby,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j) prÏedmeÏt sluzÏby a pruÊvodku,
c) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu podacõÂ doklad.
§ 75
VraÂcenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu
u sluzÏeb do zahranicÏõÂ
(1) JestlizÏe se zahranicÏnõÂmu provozovateli nepodarÏilo dodat posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ
poukaz bez pruÊtahuÊ vraÂtõÂ odesõÂlateli.
(2) JestlizÏe nebyl vyÂvoz posÏtovnõÂ zaÂsilky z CÏeskeÂ
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republiky celnõÂmi uÂrÏady povolen, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ji bez pruÊtahuÊ vraÂtõÂ odesõÂlateli.
(3) Podle odstavcuÊ 1 a 2 drzÏitel posÏtovnõÂ licence
nepostupuje, jestlizÏe
a) adresa odesõÂlatele je v zahranicÏõÂ,
b) odesõÂlatel dal zpuÊsobem podle § 35 odst. 6 azÏ 8
a § 36 odst. 2 jineÂ pokyny pro prÏõÂpad, zÏe posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebude mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese.
(4) PrÏi vraÂcenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho
poukazu odesõÂlateli se postupuje podle § 71 odst. 9.
(5) ZahranicÏnõÂ provozovatel nebo drzÏitel posÏtovnõÂ
licence uvedou na vraÂcenou posÏtovnõÂ zaÂsilku poznaÂmku o duÊvodu, pro kteryÂ nebyla dodaÂna.
(6) PrÏi vraÂcenõÂ posÏtovnõÂho poukazu drzÏitel posÏtovnõÂ licence oznaÂmõÂ duÊvod, pro kteryÂ nebyl dodaÂn.
HL AVA CÏ T VRTAÂ
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ
Â NIÂ SLUZÏEB
O POSKYTOVA
§ 76
Postup prÏi otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) Je-li to mozÏneÂ a s ohledem na okolnosti
vhodneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence k otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilky prÏizve odesõÂlatele.
(2) NenõÂ-li odesõÂlatel otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
prÏõÂtomen, otevrÏenõÂ musõÂ byÂt prÏõÂtomny dveÏ fyzickeÂ osoby, ktereÂ tõÂm drzÏitel posÏtovnõÂ licence poveÏrÏil. JestlizÏe je
s ohledem na okolnosti mozÏno zajistit pouze prÏõÂtomnost jedineÂ fyzickeÂ osoby poveÏrÏeneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ
licence, otevrÏõÂt posÏtovnõÂ zaÂsilku lze jen za podmõÂnky,
zÏe jako sveÏdek bude prÏõÂtomna jinaÂ vhodnaÂ fyzickaÂ
osoba.
(3) O otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky se porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ
zaÂznam, kteryÂ se prÏipojõÂ k posÏtovnõÂ zaÂsilce. Pokud byl
otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏõÂtomen odesõÂlatel, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence mu na pozÏaÂdaÂnõÂ vydaÂ kopii zaÂznamu.
(4) Za otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky se nepovazÏuje
oprava jejõÂho obalu, prÏi nõÂzÏ je alesponÏ cÏaÂstecÏneÏ zachovaÂn puÊvodnõÂ obal.
(5) Pro postup zahranicÏnõÂho provozovatele prÏi
otevrÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky platõÂ § 2 odst. 4.
§ 77
Â
Uschova posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) PosÏtovnõÂ zaÂsilku, kterou nelze dodat ani vraÂtit,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence uschovaÂ.
(2) JestlizÏe nelze dodat posÏtovnõÂ zaÂsilku opatrÏenou poznaÂmkou ¹Nevracetª, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
podle odstavce 1 nepostupuje.
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(3) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) azÏ j) muÊzÏe odesõÂlatel v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ
provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence
posÏtovnõÂ zaÂsilku vyhledal; pokud ji drzÏitel posÏtovnõÂ
licence nalezne, odesõÂlateli ji vydaÂ.
§ 78
VydaÂnõÂ poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky odesõÂlateli
OdesõÂlatel muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyhledal
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku, kteraÂ nebyla dodaÂna ani
vraÂcena; pokud ji drzÏitel posÏtovnõÂ licence nalezne, odesõÂlateli ji vydaÂ.
§ 79
Postup prÏi prodeji posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn prodat
posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo jejõÂ cÏaÂst
a) po uplynutõÂ jednoho roku od podaÂnõÂ, nenõÂ-li mozÏno v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) azÏ j) posÏtovnõÂ zaÂsilku dodat ani vraÂtit,
b) po uplynutõÂ jednoho tyÂdne od podaÂnõÂ, nenõÂ-li
mozÏno v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) posÏtovnõÂ zaÂsilku dodat ani
vraÂtit,
c) po uplynutõÂ jednoho roku od podaÂnõÂ, je-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d)
azÏ j) adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ,
d) po uplynutõÂ jednoho tyÂdne od podaÂnõÂ, je-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ
c) adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ,
e) po uplynutõÂ jednoho tyÂdne od podaÂnõÂ, je-li vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka opatrÏena poznaÂmkou ¹Nevracetª.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn prodat
ihned posÏtovnõÂ zaÂsilku, jestlizÏe by se jejõÂ obsah do dodaÂnõÂ znehodnotil.
(3) Prodej posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence uskutecÏnit azÏ poteÂ, co posÏtovnõÂ
zaÂsilku otevrÏe za uÂcÏelem oveÏrÏenõÂ, zda je splneÏna neÏkteraÂ z podmõÂnek podle odstavce 1 nebo 2.
(4) PrÏi prodeji posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti
drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏihleÂdne k tomu, aby prodej
byl pro odesõÂlatele co nejvyÂhodneÏjsÏõÂ.
(5) Prodeji posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti musõÂ
byÂt prÏõÂtomny dveÏ fyzickeÂ osoby, ktereÂ tõÂm drzÏitel posÏtovnõÂ licence poveÏrÏil. JestlizÏe je s ohledem na okolnosti
mozÏno zajistit pouze prÏõÂtomnost jedineÂ fyzickeÂ osoby
poveÏrÏeneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence, prodej lze uskutecÏnit jen za podmõÂnky, zÏe jako sveÏdek bude prÏõÂtomna
jinaÂ vhodnaÂ fyzickaÂ osoba.
(6) O prodeji posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti se
porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ zaÂznam, kteryÂ se uschovaÂ. Pokud byla

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

prodaÂna pouze cÏaÂst posÏtovnõÂ zaÂsilky, kopie zaÂznamu se
prÏipojõÂ ke zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti posÏtovnõÂ zaÂsilky.
(7) PraÂvo na vydaÂnõÂ cÏisteÂho vyÂteÏzÏku z prodeje
muÊzÏe odesõÂlatel uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ.
(8) ZahranicÏnõÂ provozovatel je opraÂvneÏn prodat
ihned posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ, jestlizÏe by se jejõÂ
obsah do dodaÂnõÂ znehodnotil; pro jeho postup platõÂ § 2
odst. 4.
§ 80
Postup prÏi znicÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn znicÏit posÏtovnõÂ zaÂsilku, jestlizÏe ji nebylo mozÏno prodat a jestlizÏe
a) posÏtovnõÂ zaÂsilku nelze dodat ani vraÂtit, nebo
b) adresa odesõÂlatele je v zahranicÏõÂ, nebo
c) vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka je opatrÏena poznaÂmkou ¹Nevracetª.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn znicÏit
ihned posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo jejõÂ cÏaÂst, jestlizÏe se jejõÂ
obsah zcela znehodnotil nebo jestlizÏe je to nezbytneÂ
pro zajisÏteÏnõÂ ochrany zdravõÂ lidõÂ nebo pro zabraÂneÏnõÂ
vzniku sÏkody.
(3) ZnicÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti musõÂ
byÂt prÏõÂtomny dveÏ fyzickeÂ osoby, ktereÂ tõÂm drzÏitel posÏtovnõÂ licence poveÏrÏil. JestlizÏe je s ohledem na okolnosti
mozÏno zajistit pouze prÏõÂtomnost jedineÂ fyzickeÂ osoby
poveÏrÏeneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence, znicÏit posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo jejõÂ cÏaÂst lze jen za podmõÂnky, zÏe jako
sveÏdek bude prÏõÂtomna jinaÂ vhodnaÂ fyzickaÂ osoba.
(4) O znicÏenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jejõÂ cÏaÂsti se
porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ zaÂznam, kteryÂ se uschovaÂ. Pokud byla
znicÏena pouze cÏaÂst posÏtovnõÂ zaÂsilky, kopie zaÂznamu se
prÏipojõÂ ke zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti posÏtovnõÂ zaÂsilky.
(5) ZahranicÏnõÂ provozovatel je opraÂvneÏn znicÏit
ihned posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo jejõÂ cÏaÂst, jestlizÏe se jejõÂ
obsah zcela znehodnotil nebo jestlizÏe je to nezbytneÂ
pro zajisÏteÏnõÂ ochrany zdravõÂ lidõÂ nebo pro zabraÂneÏnõÂ
vzniku sÏkody; pro jeho postup platõÂ § 2 odst. 4.
§ 81
ZÏaÂdost odesõÂlatele o zmeÏnu posÏtovnõÂ smlouvy
(1) ZÏaÂdaÂ-li odesõÂlatel, aby posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo
posÏtovnõÂ poukaz nebyly dodaÂny a aby byly odesõÂlateli
vraÂceny, nebo aby byly dodaÂny za jinyÂch nezÏ v posÏtovnõÂ smlouveÏ sjednanyÂch podmõÂnek, musõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c) uveÂst vsÏechny uÂdaje o posÏtovnõÂ zaÂsilce, ktereÂ jsou podle vyjaÂdrÏenõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ
licence pro tento uÂcÏel potrÏebneÂ,
b) v prÏõÂpadeÏ ostatnõÂch hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
prÏedlozÏit podacõÂ stvrzenku.
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(2) Jde-li o posÏtovnõÂ zaÂsilku do zahranicÏõÂ nebo
posÏtovnõÂ poukaz do zahranicÏõÂ, zÏaÂdost podle odstavce 1
lze uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahranicÏnõÂch podmõÂnek mozÏneÂ.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 1 se povazÏuje za naÂvrh
na zmeÏnu posÏtovnõÂ smlouvy; ke zmeÏneÏ posÏtovnõÂ
smlouvy dochaÂzõÂ prvyÂm uÂkonem, kteryÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence podle teÂto zÏaÂdosti ucÏinõÂ.
§ 82
ZÏaÂdost odesõÂlatele o dodatecÏneÂ stvrzenõÂ podaÂnõÂ
(1) ZÏaÂdaÂ-li odesõÂlatel o dodatecÏneÂ stvrzenõÂ podaÂnõÂ,
prÏicÏemzÏ prÏedlozÏõÂ podacõÂ stvrzenku, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence mu vyhovõÂ.
(2) ZÏaÂdaÂ-li odesõÂlatel o dodatecÏneÂ stvrzenõÂ podaÂnõÂ,
anizÏ by prÏedlozÏil podacõÂ stvrzenku, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence mu vyhovõÂ jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe se podaÂnõÂ podarÏõÂ
prokaÂzat z dokladuÊ drzÏitele posÏtovnõÂ licence. DodatecÏneÂ naÂklady na uÂkony k tomu potrÏebneÂ hradõÂ odesõÂlatel.
§ 83
Reklamace dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu
(1) Pokud v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. d) azÏ j) a odst. 3 odesõÂlatel nebo
adresaÂt do jednoho roku od podaÂnõÂ v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ reklamuje dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
zjistõÂ, zda a jak byly posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo poukaÂzanaÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka dodaÂny; v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do
zahranicÏõÂ nebo posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ tuto
skutecÏnost zjistõÂ ve spolupraÂci se zahranicÏnõÂm provozovatelem. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nezkoumaÂ totozÏnost ani praÂvnõÂ zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby, kteraÂ reklamaci jmeÂnem odesõÂlatele nebo adresaÂta uplatnÏuje.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏijme reklamaci podle odstavce 1 jen za podmõÂnky, zÏe reklamujõÂcõÂ prÏedlozÏõÂ podacõÂ stvrzenku a zÏe zaplatõÂ zaÂlohu podle cenõÂku;
tato zaÂloha v prÏõÂpadeÏ neoduÊvodneÏneÂ reklamace propadaÂ ve prospeÏch drzÏitele posÏtovnõÂ licence. V prÏõÂpadeÏ
doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1 põÂsm. a) vsÏak odesõÂlatel zaÂlohu neplatõÂ.
(3) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe reklamovanaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo reklamovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka byla dodaÂna,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence põÂsemneÏ oznaÂmõÂ osobeÏ, jejõÂmzÏ
jmeÂnem byla reklamace uplatneÏna, (daÂle jen ¹reklamujõÂcõÂª), kdy a komu byla dodaÂna.
(4) Je-li v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 3 reklamujõÂcõÂm
odesõÂlatel, kteryÂ pozÏaÂdal o doplnÏkovou sluzÏbu podle
§ 44 odst. 1 põÂsm. a), drzÏitel posÏtovnõÂ licence mu soucÏasneÏ prÏedaÂ i potvrzenõÂ podle § 45 odst. 2, ktereÂ maÂ
u vnitrostaÂtnõÂch sluzÏeb naÂlezÏitosti podle § 59 odst. 11
nebo § 63 odst. 9 a podle § 65 odst. 1 nebo u sluzÏeb do
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zahranicÏõÂ naÂlezÏitosti podle § 72 odst. 3. NepodarÏõÂ-li se
drzÏiteli posÏtovnõÂ licence dosaÂhnout, aby potvrzenõÂ
meÏlo naÂlezÏitosti podle § 65 odst. 1, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence do potvrzenõÂ uvede uÂdaj o tom, kdo byl prÏõÂjemcem.
(5) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe reklamovanaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka byla vydaÂna nebo reklamovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka
vyplacena osobeÏ, kteraÂ byla podle posÏtovnõÂ smlouvy
opraÂvneÏna ji prÏevzõÂt, k vydaÂnõÂ nebo vyÂplateÏ vsÏak dosÏlo
jinyÂm zpuÊsobem nezÏ podle posÏtovnõÂ smlouvy nebo azÏ
po uplynutõÂ lhuÊty sjednaneÂ v posÏtovnõÂ smlouveÏ, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ, kdy
a komu byla posÏtovnõÂ zaÂsilka vydaÂna nebo poukaÂzanaÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplacena a k jakeÂ zaÂvadeÏ dosÏlo. Je-li
reklamujõÂcõÂm odesõÂlatel, kteryÂ pozÏaÂdal o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), postupuje se daÂle
obdobneÏ podle odstavce 4. Pokud byla poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka v prÏõÂpadeÏ podle § 39 odst. 4 vyplacena azÏ
po uplynutõÂ lhuÊty sjednaneÂ v posÏtovnõÂ smlouveÏ, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence postupuje daÂle podle § 90.
(6) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe reklamovanaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo reklamovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nebyla dodaÂna,
bylo s nõÂ vsÏak nalozÏeno zpuÊsobem, kteryÂ je v souladu
se zaÂkonem o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch, s jinyÂmi zaÂkony
a s posÏtovnõÂ smlouvou, drzÏitel posÏtovnõÂ licence reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ zjisÏteÏneÂ uÂdaje.
(7) JestlizÏe se nezjistõÂ, zÏe by reklamovanaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo reklamovanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka byla
dodaÂna neÏktereÂ z osob, ktereÂ byly podle posÏtovnõÂ
smlouvy opraÂvneÏny ji prÏevzõÂt, prÏicÏemzÏ nejde o prÏõÂpad
podle odstavce 6,
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 se
posÏtovnõÂ zaÂsilka povazÏuje za ztracenou; drzÏitel
posÏtovnõÂ licence tuto skutecÏnost reklamujõÂcõÂmu
põÂsemneÏ oznaÂmõÂ, prÏicÏemzÏ daÂle postupuje podle
§ 90 nebo § 91,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 3
põÂsm. a) azÏ c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence tuto skutecÏnost reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ a neprodleneÏ
vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku; v prÏõÂpadeÏ podle § 39 odst. 4 postupuje daÂle podle § 90,
c) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 3
põÂsm. d) a e) drzÏitel posÏtovnõÂ licence tuto skutecÏnost reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ a ve spolupraÂci se zahranicÏnõÂm provozovatelem zajistõÂ, aby
poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka byla neprodleneÏ vyplacena.
(8) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence do jednoho
meÏsõÂce od prÏijetõÂ reklamace tyÂkajõÂcõÂ se vnitrostaÂtnõÂ
sluzÏby reklamujõÂcõÂmu neoznaÂmõÂ, kteryÂ z mozÏnyÂch vyÂsledkuÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 3 a 5 azÏ 7 reklamace
meÏla, posÏtovnõÂ zaÂsilka se povazÏuje za ztracenou a poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka za nevyplacenou. ReklamujõÂcõÂ
se muÊzÏe domaÂhat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence neprodleneÏ vyplatil naÂhradu sÏkody nebo pausÏaÂlnõÂ naÂhradu za
ztraÂtu posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo aby neprodleneÏ vyplatil

poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence
a) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky postupuje daÂle podle
§ 90 nebo § 91,
b) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu podle § 39 odst. 4
postupuje daÂle podle § 90.
NemuÊzÏe-li drzÏitel posÏtovnõÂ licence ve vyrÏizovaÂnõÂ reklamace pokracÏovat z prÏõÂcÏin na straneÏ odesõÂlatele nebo
prÏõÂjemce, beÏh lhuÊty pro oznaÂmenõÂ vyÂsledku reklamace
se stavõÂ po dobu, nezÏ bude prÏekaÂzÏka odstraneÏna. Podle
tohoto ustanovenõÂ lze vsÏak postupovat jen za podmõÂnky, zÏe od podaÂnõÂ uplynuly nejmeÂneÏ dva meÏsõÂce.
(9) V prÏõÂpadeÏ podle odstavcuÊ 3 a 6 se reklamace
povazÏuje za neoduÊvodneÏnou; jestlizÏe vsÏak byla vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka z prÏõÂcÏin na straneÏ drzÏitele posÏtovnõÂ licence dodaÂna azÏ po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce od
podaÂnõÂ, reklamace se povazÏuje za oduÊvodneÏnou. V prÏõÂpadeÏ podle odstavcuÊ 5, 7 a 8 se reklamace povazÏuje za
oduÊvodneÏnou. Jakmile se zjistõÂ, zÏe reklamace je oduÊvodneÏnaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zaÂlohu vybranou podle odstavce 2 reklamujõÂcõÂmu neprodleneÏ vraÂtõÂ.
(10) Na reklamaci dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c)
se ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 9 nevztahujõÂ.
§ 84
Reklamace vyÂplaty peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky,
kteraÂ meÏla byÂt vybraÂna prÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) Pokud v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. c) odesõÂlatel nebo adresaÂt do jednoho
roku od podaÂnõÂ v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ reklamuje vyÂplatu peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, kteraÂ meÏla byÂt vybraÂna prÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zjistõÂ, zda byla stanovenaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka prÏi dodaÂnõÂ vybraÂna a zda a jak byla odesõÂlateli nebo jineÂ jõÂm
urcÏeneÂ osobeÏ vyplacena; v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do
zahranicÏõÂ tyto skutecÏnosti zjistõÂ ve spolupraÂci se zahranicÏnõÂm provozovatelem.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏijme reklamaci podle odstavce 1 jen soucÏasneÏ s reklamacõÂ dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky podle § 83 odst. 1. Pro reklamaci dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky platõÂ § 83, lhuÊta pro oznaÂmenõÂ vyÂsledku reklamace podle § 83 odst. 8 se vsÏak prodluzÏuje
na dva meÏsõÂce.
(3) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe cÏaÂstka podle § 47 odst. 1
byla vyplacena sjednanyÂm zpuÊsobem, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ, kdy a komu
byla vyplacena.
(4) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe cÏaÂstka podle § 47 odst. 1
nebyla prÏi dodaÂnõÂ vybraÂna nebo zÏe vybraÂna byla jen
jejõÂ cÏaÂst, drzÏitel posÏtovnõÂ licence to reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence neprodleneÏ
sjednanyÂm zpuÊsobem vyplatõÂ nevybranou cÏaÂstku nebo
jejõÂ nevybranou cÏaÂst.
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(5) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe cÏaÂstka vybranaÂ prÏi dodaÂnõÂ
nebyla sjednanyÂm zpuÊsobem vyplacena nebo zÏe sjednanyÂm zpuÊsobem byla vyplacena jen jejõÂ cÏaÂst, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence to reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence neprodleneÏ sjednanyÂm zpuÊsobem vyplatõÂ nevyplacenou cÏaÂstku nebo jejõÂ nevyplacenou cÏaÂst.
(6) JestlizÏe se zjistõÂ, zÏe cÏaÂstka podle § 47 odst. 1
nebyla vybraÂna, protozÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka nebyla dodaÂna, drzÏitel posÏtovnõÂ licence to reklamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ oznaÂmõÂ.
(7) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence u vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky do dvou meÏsõÂcuÊ od prÏijetõÂ reklamace
reklamujõÂcõÂmu neoznaÂmõÂ, kteryÂ z mozÏnyÂch vyÂsledkuÊ
uvedenyÂch v odstavcõÂch 3 azÏ 6 reklamace meÏla, cÏaÂstka
podle § 47 odst. 1 se povazÏuje za nevyplacenou. ReklamujõÂcõÂ se muÊzÏe domaÂhat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence tuto cÏaÂstku neprodleneÏ vyplatil; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ tak drzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ. NemuÊzÏe-li
drzÏitel posÏtovnõÂ licence ve vyrÏizovaÂnõÂ reklamace pokracÏovat z prÏõÂcÏin na straneÏ odesõÂlatele, prÏõÂjemce posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo osoby, ktereÂ byla nebo meÏla byÂt
cÏaÂstka vybranaÂ prÏi dodaÂnõÂ vyplacena, beÏh lhuÊty pro
oznaÂmenõÂ vyÂsledku reklamace se stavõÂ po dobu, nezÏ
bude prÏekaÂzÏka odstraneÏna.
(8) JestlizÏe byla cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 nebo jejõÂ
cÏaÂst vyplacena azÏ na zaÂkladeÏ reklamace podle odstavce 1 nebo jestlizÏe u vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky byla
tato cÏaÂstka nebo jejõÂ cÏaÂst z prÏõÂcÏin na straneÏ drzÏitele
posÏtovnõÂ licence vyplacena azÏ po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce od podaÂnõÂ, soubeÏzÏnaÂ reklamace dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky uplatneÏnaÂ podle odstavce 2 se povazÏuje za oduÊvodneÏnou i v prÏõÂpadeÏ vyÂsledku podle § 83 odst. 3; drzÏitel
posÏtovnõÂ licence daÂle postupuje podle § 83 odst. 9.
§ 85
Reklamace posÏkozenõÂ nebo uÂbytku
obsahu vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
(1) Pokud v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. e), g), h) a j), ktereÂ se tyÂkajõÂ vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky, adresaÂt reklamuje, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka
byla dodaÂna posÏkozenaÂ nebo s uÂbytkem obsahu, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zjistõÂ, zda a v jakeÂm rozsahu k posÏkozenõÂ nebo k uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky dosÏlo.
Pokud byla posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna jineÂmu prÏõÂjemci
nezÏ adresaÂtovi, reklamaci muÊzÏe uplatnit takeÂ tento prÏõÂjemce. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nezkoumaÂ totozÏnost
ani praÂvnõÂ zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby, kteraÂ reklamaci
jmeÂnem adresaÂta nebo jineÂho prÏõÂjemce uplatnÏuje.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏijme reklamaci podle odstavce 1 jen tehdy, jestlizÏe je uplatneÏna
a) prÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky,
b) ve lhuÊteÏ dvou pracovnõÂch dnõÂ po jejõÂm dodaÂnõÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 2 põÂsm. b) reklamujõÂcõÂ musõÂ prÏedlozÏit posÏtovnõÂ zaÂsilku v tom stavu, v ja-
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keÂm byla dodaÂna, a dolozÏit, zÏe k jejõÂmu posÏkozenõÂ
nebo k uÂbytku jejõÂho obsahu nedosÏlo azÏ po dodaÂnõÂ.
NebraÂnõÂ-li tomu vaÂzÏneÂ duÊvody na straneÏ reklamujõÂcõÂho, reklamovat muÊzÏe jen v teÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku dodala.
(4) Reklamaci podle odstavce 2 põÂsm. b) drzÏitel
posÏtovnõÂ licence neprÏijme, jestlizÏe
a) reklamovanaÂ zaÂvada byla patrnaÂ uzÏ prÏi dodaÂnõÂ,
nebo
b) drzÏitel posÏtovnõÂ licence upozornil prÏi dodaÂnõÂ prÏõÂjemce na to, zÏe k posÏkozenõÂ nebo k uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky mohlo dojõÂt, nebo
c) nenõÂ splneÏna neÏkteraÂ z podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 3.
(5) Je-li to zapotrÏebõÂ pro posouzenõÂ oduÊvodneÏnosti reklamace nebo pro zjisÏteÏnõÂ vyÂsÏe naÂhrady sÏkody,
kterou maÂ na zaÂkladeÏ reklamace drzÏitel posÏtovnõÂ licence uhradit, drzÏitel posÏtovnõÂ licence je opraÂvneÏn
podmõÂnit prÏijetõÂ reklamace podle odstavce 1 tõÂm, zÏe
reklamujõÂcõÂ ponechaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku po nezbytneÏ nutnou dobu u drzÏitele posÏtovnõÂ licence.
(6) PrÏi prÏijõÂmaÂnõÂ reklamace se porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ zaÂznam o stavu reklamovaneÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky; kopii tohoto zaÂznamu vydaÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence na pozÏaÂdaÂnõÂ reklamujõÂcõÂmu.
(7) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence zjistõÂ, zÏe k posÏkozenõÂ nebo k uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky dosÏlo,
tuto skutecÏnost oznaÂmõÂ adresaÂtovi; daÂle postupuje podle § 90.
(8) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence zjistõÂ, zÏe k posÏkozenõÂ nebo k uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky nedosÏlo, tuto skutecÏnost põÂsemneÏ oznaÂmõÂ adresaÂtovi. TrvaÂ-li
adresaÂt i nadaÂle na tom, zÏe k posÏkozenõÂ nebo k uÂbytku
obsahu dosÏlo, drzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle postupuje
podle § 90 odst. 8 azÏ 10.
(9) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. e), g), h) a j) muÊzÏe odesõÂlatel reklamovat, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka byla vraÂcena posÏkozenaÂ nebo s uÂbytkem
obsahu. PrÏi takoveÂ reklamaci se postupuje obdobneÏ
podle odstavcuÊ 1 azÏ 8.
(10) Na reklamaci posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky v prÏõÂpadeÏ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. a), c) a d) se ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 9 nevztahujõÂ.
§ 86
Reklamace posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ
(1) Pokud v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d) a f) azÏ j), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, adresaÂt u zahranicÏnõÂho provozovatele reklamuje, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka byla dodaÂna posÏkozenaÂ nebo s uÂbytkem obsahu, zahranicÏnõÂ provozovatel

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

Strana 3190

tuto reklamaci posoudõÂ a zaujme k nõÂ stanovisko. Pro
postup prÏi vyrÏizovaÂnõÂ teÂto reklamace platõÂ § 2 odst. 4.
(2) Pokud v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d) a f) azÏ j), ktereÂ se tyÂkajõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ, odesõÂlatel reklamuje, zÏe posÏtovnõÂ
zaÂsilka byla vraÂcena posÏkozenaÂ nebo s uÂbytkem obsahu, drzÏitel posÏtovnõÂ licence nebo zahranicÏnõÂ provozovatel tuto reklamaci posoudõÂ a zaujme k nõÂ stanovisko. JestlizÏe byla adresa odesõÂlatele v CÏeskeÂ republice, postupuje se obdobneÏ podle § 85 odst. 1 azÏ 8;
v prÏõÂpadeÏ podle § 85 odst. 7 drzÏitel posÏtovnõÂ licence
daÂle postupuje podle § 90, v prÏõÂpadeÏ podle § 85 odst. 8
drzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle postupuje podle § 90
odst. 8 azÏ 10. JestlizÏe byla adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ,
postupuje se obdobneÏ podle odstavce 1.
(3) Na reklamaci posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) se ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 nevztahujõÂ.
§ 87
JinaÂ reklamace
(1) Podle tohoto ustanovenõÂ se postupuje v prÏõÂpadeÏ, zÏe nejde o reklamaci podle § 83 azÏ 86.
(2) Pokud odesõÂlatel nebo adresaÂt do jednoho
roku od podaÂnõÂ v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ reklamuje, zÏe povinnost podle posÏtovnõÂ smlouvy nebyla
splneÏna nebo zÏe prÏi poskytovaÂnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby
vznikla sÏkoda, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zjistõÂ, zda a v jakeÂm rozsahu nebyla povinnost podle posÏtovnõÂ
smlouvy splneÏna nebo zda a v jakeÂm rozsahu sÏkoda
vznikla; v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ nebo
posÏtovnõÂho poukazu do zahranicÏõÂ tuto skutecÏnost zjistõÂ
ve spolupraÂci se zahranicÏnõÂm provozovatelem. DrzÏitel
posÏtovnõÂ licence nezkoumaÂ totozÏnost ani praÂvnõÂ zpuÊsobilost fyzickeÂ osoby, kteraÂ reklamaci jmeÂnem odesõÂlatele nebo adresaÂta uplatnÏuje.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏijme reklamaci podle odstavce 2 jen za podmõÂnky, zÏe ji reklamujõÂcõÂ dolozÏõÂ
vsÏemi uÂdaji a doklady, ktereÂ jsou podle vyjaÂdrÏenõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ licence nezbytneÂ pro posouzenõÂ jejõÂ
opraÂvneÏnosti.
(4) JestlizÏe reklamujõÂcõÂ pozÏaÂdaÂ, aby mu byl oznaÂmen vyÂsledek reklamace, drzÏitel posÏtovnõÂ licence mu
ho oznaÂmõÂ dohodnutyÂm zpuÊsobem.
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§ 89
VyrÏizovaÂnõÂ reklamace
zahranicÏnõÂm provozovatelem
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence je povinen vyuzÏõÂt vsÏech
mozÏnostõÂ, jezÏ mu k ovlivneÏnõÂ rychlosti vyrÏõÂzenõÂ reklamace zahranicÏnõÂm provozovatelem v zaÂjmu reklamujõÂcõÂho poskytujõÂ mezinaÂrodnõÂ prÏedpisy.
§ 90
Postup prÏi vyÂplateÏ naÂhrady sÏkody
(1) JestlizÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka nebyla dodaÂna, praÂvo
na naÂhradu sÏkody maÂ odesõÂlatel; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na
naÂhradu sÏkody postoupit jen adresaÂtovi. JestlizÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka byla dodaÂna, praÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ
adresaÂt; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody postoupit jen odesõÂlateli.
(2) JestlizÏe v prÏõÂpadeÏ podle § 39 odst. 4 poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka byla vyplacena azÏ po uplynutõÂ
lhuÊty sjednaneÂ v posÏtovnõÂ smlouveÏ nebo byla vyplacena podle § 83 odst. 7 a 8 azÏ na zaÂkladeÏ reklamace,
praÂvo na naÂhradu sÏkody ve vyÂsÏi podle § 39 odst. 5 maÂ
adresaÂt; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody postoupit jen odesõÂlateli.
(3) V prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂch zaÂsilek do zahranicÏõÂ naÂhradu sÏkody odesõÂlateli vyplatõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence;
postupuje prÏi tom podle odstavcuÊ 4 azÏ 10. NaÂhradu
sÏkody adresaÂtovi vyplatõÂ v takoveÂm prÏõÂpadeÏ zahranicÏnõÂ
provozovatel; pro jeho postup platõÂ § 2 odst. 4 a § 93.
JestlizÏe sÏkoda vznikla zabavenõÂm nebo zadrzÏenõÂm
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jinyÂm opatrÏenõÂm provedenyÂm
v zahranicÏõÂ podle prÏedpisuÊ platnyÂch v zahranicÏõÂ, naÂhrada sÏkody se nevyplatõÂ.
(4) U posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence
vyplatõÂ naÂhradu sÏkody v hotovosti v cÏeskeÂ meÏneÏ; v prÏõÂpadeÏ potrÏeby se postupuje podle § 93. Ten, komu maÂ
byÂt naÂhrada sÏkody vyplacena, muÊzÏe pozÏaÂdat, aby byla
vyplacena jineÂ jõÂm urcÏeneÂ osobeÏ nebo aby byla vyplacena bezhotovostnõÂm prÏevodem na urcÏenyÂ uÂcÏet; nemuÊzÏe vsÏak pozÏadovat, aby byla vyplacena v zahranicÏõÂ.
MaÂ-li byÂt naÂhrada sÏkody vyplacena praÂvnickeÂ osobeÏ,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence ji vyplatõÂ zpuÊsobem podle pokynuÊ teÂ jejõÂ organizacÏnõÂ slozÏky, kteraÂ s drzÏitelem posÏtovnõÂ licence o naÂhradeÏ sÏkody jednala.

Reklamace uplatneÏnaÂ v zahranicÏõÂ

(5) U posÏtovnõÂho poukazu drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ naÂhradu sÏkody adresaÂtovi v cÏeskeÂ meÏneÏ
pomocõÂ bezhotovostnõÂho bankovnõÂho prÏevodu; soucÏasneÏ s tõÂmto prÏevodem prÏedaÂ adresaÂtovi uÂdaj o cÏõÂselneÂm oznacÏenõÂ uÂcÏtu, jenzÏ byl podle § 5 odst. 9 soucÏaÂstõÂ
adresy reklamovaneÂho posÏtovnõÂho poukazu.

Dojde-li drzÏiteli posÏtovnõÂ licence reklamace, kteraÂ
byla prÏijata neÏkteryÂm z opraÂvneÏnyÂch subjektuÊ v zahranicÏõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje obdobneÏ podle
§ 83 azÏ 87; vyÂsledek reklamace vsÏak drzÏitel posÏtovnõÂ
licence oznaÂmõÂ tomu, kdo reklamaci v zahranicÏõÂ prÏijal.

(6) Je-li adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ, odesõÂlatel
muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence naÂhradu
sÏkody vyplatil neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v odstavci 4 v CÏeskeÂ republice. NenõÂ-li takoveÂ zÏaÂdosti a je-li to mozÏneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ naÂhradu

§ 88
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sÏkody prostrÏednictvõÂm zahranicÏnõÂho prostrÏednõÂka v zahranicÏnõÂ meÏneÏ, prÏicÏemzÏ se postupuje podle § 93.

§ 92
VraÂcenõÂ zaplaceneÂ ceny nebo jejõÂ cÏaÂsti

(7) NaÂhradu sÏkody drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ nejpozdeÏji do 15 dnuÊ ode dne, kdy nastaly skutecÏnosti, z nichzÏ podle § 83 odst. 5, 7 a 8 a § 85 odst. 7
vyplyÂvaÂ povinnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence vyplatit
naÂhradu sÏkody. Do teÂto lhuÊty se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba
nezbytnaÂ pro zjisÏteÏnõÂ vyÂsÏe naÂhrady sÏkody a pro oveÏrÏenõÂ jejõÂ opraÂvneÏnosti.

(1) JestlizÏe bylo zjisÏteÏno, zÏe v duÊsledku ztraÂty posÏtovnõÂ zaÂsilky vznikla povinnost vyplatit naÂhradu
sÏkody, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ zaplacenou cenu.
JestlizÏe bylo zjisÏteÏno, zÏe v duÊsledku ztraÂty vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky vznikla povinnost vyplatit pausÏaÂlnõÂ
naÂhradu, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ zaplacenou
cenu. JestlizÏe bylo zjisÏteÏno, zÏe v duÊsledku ztraÂty posÏtovnõÂ zaÂsilky do zahranicÏõÂ vznikla povinnost vyplatit
pausÏaÂlnõÂ naÂhradu, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ zaplacenou cenu jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe k vyÂplateÏ pausÏaÂlnõÂ naÂhrady nedojde.

(8) JestlizÏe je pozÏadovaÂna vysÏsÏõÂ naÂhrada sÏkody
nezÏ ta, kteraÂ maÂ byÂt vyplacena, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
vyplatõÂ naÂhradu sÏkody jen v teÂ vyÂsÏi, jejõÂzÏ opraÂvneÏnost
uznaÂvaÂ. JestlizÏe je pozÏadovaÂna naÂhrada sÏkody, acÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence povinnost vyplatit naÂhradu sÏkody
nemaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence naÂhradu sÏkody nevyplatõÂ.
(9) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence svuÊj postup podle odstavce 8 põÂsemneÏ zduÊvodnõÂ tomu, kdo naÂhradu sÏkody
pozÏaduje; podmõÂnkou vsÏak je, zÏe jde o osobu, kteraÂ maÂ
podle odstavcuÊ 1 a 2 v prÏõÂpadeÏ vznikleÂ sÏkody praÂvo na
jejõÂ naÂhradu.
(10) JestlizÏe osoba, kteraÂ obdrzÏela põÂsemneÂ zduÊvodneÏnõÂ podle odstavce 9, vznese proti postupu drzÏitele posÏtovnõÂ licence podle odstavce 8 do 15 dnuÊ naÂmitky, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ naÂmitky prÏezkoumaÂ. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence teÂto osobeÏ põÂsemneÏ
oznaÂmõÂ sveÂ stanovisko k naÂmitkaÂm.
§ 91
Postup prÏi vyÂplateÏ pausÏaÂlnõÂ naÂhrady
(1) PraÂvo na pausÏaÂlnõÂ naÂhradu maÂ odesõÂlatel; ten
muÊzÏe sveÂ praÂvo na pausÏaÂlnõÂ naÂhradu postoupit jen adresaÂtovi.
zÏe

(2) SjednanaÂ pausÏaÂlnõÂ naÂhrada se nevyplatõÂ, jestli-

a) sÏkoda nevznikla od podaÂnõÂ do dodaÂnõÂ, nebo od
podaÂnõÂ do vraÂcenõÂ,
b) sÏkodu zpuÊsobil odesõÂlatel nebo prÏõÂjemce,
c) sÏkoda vznikla v duÊsledku neodvratitelneÂ udaÂlosti,
d) sÏkoda vznikla zabavenõÂm nebo zadrzÏenõÂm posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jinyÂm opatrÏenõÂm provedenyÂm
v CÏeskeÂ republice podle zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ
zaÂkona,
e) sÏkoda vznikla zabavenõÂm nebo zadrzÏenõÂm posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo jinyÂm opatrÏenõÂm provedenyÂm
v zahranicÏõÂ podle prÏedpisuÊ platnyÂch v zahranicÏõÂ,
f) sÏkoda vznikla v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂ povahy nebo
vadnosti obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky.
(3) PrÏi vyÂplateÏ pausÏaÂlnõÂ naÂhrady se postupuje obdobneÏ podle ustanovenõÂ § 90 o vyÂplateÏ naÂhrady sÏkody.

(2) JestlizÏe bylo zjisÏteÏno, zÏe prÏi dodaÂnõÂ vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vnitrostaÂtnõÂho posÏtovnõÂho
poukazu nebyla dodrzÏena sjednanaÂ lhuÊta, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ze zaplaceneÂ ceny vraÂtõÂ cÏaÂstku podle cenõÂku; pokud vsÏak podle § 94 za nesplneÏnõÂ teÂto povinnosti neodpovõÂdaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence cÏaÂstku nevraÂtõÂ.
(3) JestlizÏe v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44
odst. 1 põÂsm. c) posÏtovnõÂ zaÂsilka nebyla dodaÂna, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence ze zaplaceneÂ ceny vraÂtõÂ cÏaÂstku podle
cenõÂku. Pokud mu vsÏak na vyzvaÂnõÂ nebude ani dodatecÏneÏ prÏedlozÏena podacõÂ stvrzenka, drzÏitel posÏtovnõÂ licence cÏaÂstku nevraÂtõÂ.
(4) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence nebo zahranicÏnõÂ provozovatel z prÏõÂcÏin na sveÂ straneÏ neposkytl
dõÂlcÏõÂ sluzÏbu nebo neprovedl uÂkon, za ktereÂ je v cenõÂku
uvedena samostatnaÂ cena, drzÏitel posÏtovnõÂ licence tuto
cÏaÂst zaplaceneÂ ceny vraÂtõÂ. Pokud mu vsÏak v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d) azÏ j) a § 19
odst. 3 na vyzvaÂnõÂ nebude ani dodatecÏneÏ prÏedlozÏena
podacõÂ stvrzenka, drzÏitel posÏtovnõÂ licence tuto cÏaÂst
ceny nevraÂtõÂ.
(5) JestlizÏe byly posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ
poukaz na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podle § 81 odst. 1 vraÂceny
odesõÂlateli, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ze zaplaceneÂ ceny
vraÂtõÂ jen cÏaÂstku uvedenou v cenõÂku.
(6) JestlizÏe bylo zjisÏteÏno, zÏe odesõÂlatel z prÏõÂcÏin na
straneÏ drzÏitele posÏtovnõÂ licence uhradil vysÏsÏõÂ cenu nezÏ
tu, kterou uhradit meÏl, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ
prÏeplatek.
(7) Jakmile nastala neÏkteraÂ ze skutecÏnostõÂ, z nichzÏ
podle odstavcuÊ 1 azÏ 6 vyplyÂvaÂ povinnost vraÂtit zaplacenou cenu nebo jejõÂ cÏaÂst, drzÏitel posÏtovnõÂ licence cenu
nebo jejõÂ cÏaÂst bez pruÊtahuÊ vraÂtõÂ odesõÂlateli. OdesõÂlatel
muÊzÏe pozÏaÂdat, aby cena nebo jejõÂ cÏaÂst byla vyplacena
jineÂ jõÂm urcÏeneÂ osobeÏ nebo aby byla vyplacena bezhotovostnõÂm prÏevodem na urcÏenyÂ uÂcÏet; nemuÊzÏe vsÏak
pozÏadovat, aby byla vyplacena v zahranicÏõÂ.
(8) Je-li adresa odesõÂlatele v zahranicÏõÂ, odesõÂlatel
muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence cenu nebo
jejõÂ cÏaÂst vyplatil neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v od-
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stavci 7 v CÏeskeÂ republice. NenõÂ-li takoveÂ zÏaÂdosti a je-li to mozÏneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence vraÂtõÂ cenu nebo
jejõÂ cÏaÂst odesõÂlateli prostrÏednictvõÂm zahranicÏnõÂho prostrÏednõÂka v zahranicÏnõÂ meÏneÏ, prÏicÏemzÏ se postupuje podle § 93.

(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence ani zahranicÏnõÂ provozovatel neodpovõÂdajõÂ za duÊsledky vneÏjsÏõÂch okolnostõÂ,
ktereÂ sami nevyvolali a ktereÂ nemohli prÏi sveÂ cÏinnosti
beÏzÏnyÂm zpuÊsobem zjistit ani jim prÏi rÏaÂdneÂ peÂcÏi zabraÂnit.

(9) V jinyÂch prÏõÂpadech nezÏ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 azÏ 6 drzÏitel posÏtovnõÂ licence cenu ani jejõÂ cÏaÂst
nevracõÂ. To platõÂ i v prÏõÂpadech, zÏe odesõÂlatel
a) opatrÏil prÏedmeÏt posÏtovnõÂ sluzÏby posÏtovnõÂmi
znaÂmkami, jejichzÏ uÂhrnnaÂ hodnota prÏevysÏuje cenu
sluzÏby,
b) pouzÏil kartonovyÂ lõÂstek, obaÂlku cÏi jinou veÏc s natisÏteÏnyÂmi posÏtovnõÂmi znaÂmkami, jejichzÏ uÂhrnnaÂ
hodnota prÏevysÏuje cenu sluzÏby,
c) pouzÏil obaÂlku s nalepenyÂmi posÏtovnõÂmi znaÂmkami, jejichzÏ uÂhrnnaÂ hodnota prÏevysÏuje cenu
sluzÏby, kterou prodaÂvaÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
pod oznacÏenõÂm ¹obaÂlka prvnõÂho dneª.

(4) Podle odstavce 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence ani
zahranicÏnõÂ provozovatel neodpovõÂdajõÂ zejmeÂna za duÊsledky
a) pouzÏitõÂ nepraveÂho pruÊkaznõÂho dokladu prÏi dodaÂnõÂ,
b) nepravdiveÂho prohlaÂsÏenõÂ ucÏineÏneÂho v souvislosti
s dodaÂnõÂm,
c) zneuzÏitõÂ razõÂtka praÂvnickeÂ osoby.

§ 93
PrÏepocÏet cÏeskeÂ a zahranicÏnõÂ meÏny
(1) Je-li zapotrÏebõÂ prÏepocÏõÂtat cÏeskou meÏnu na zahranicÏnõÂ meÏnu, prÏepocÏet se provede pomocõÂ kursu cÏeskeÂ meÏny vuÊcÏi meÏnoveÂ jednotce MezinaÂrodnõÂho meÏnoveÂho fondu SDR vyhlaÂsÏeneÂho Ministerstvem dopravy
a spojuÊ v PosÏtovnõÂm veÏstnõÂku na den, ve kteryÂ byla
posÏtovnõÂ zaÂsilka podaÂna, a kursu SDR vuÊcÏi zahranicÏnõÂ
meÏneÏ stanoveneÂho zahranicÏnõÂm provozovatelem.
(2) Je-li zapotrÏebõÂ prÏepocÏõÂtat zahranicÏnõÂ meÏnu na
cÏeskou meÏnu, postupuje se obdobneÏ podle odstavce 1.
§ 94
OdpoveÏdnost drzÏitele posÏtovnõÂ licence
a zahranicÏnõÂho provozovatele
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence ani zahranicÏnõÂ provozovatel neodpovõÂdajõÂ za nesplneÏnõÂ povinnosti podle
posÏtovnõÂ smlouvy
a) z prÏõÂcÏin vzniklyÂch na straneÏ prÏõÂjemce,
b) v duÊsledku toho, zÏe odesõÂlatel nepostupoval podle
teÏchto posÏtovnõÂch podmõÂnek,
c) v duÊsledku neodvratitelneÂ udaÂlosti,
d) v duÊsledku plneÏnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ drzÏiteli posÏtovnõÂ licence zaÂkonem nebo ulozÏeneÂ zahranicÏnõÂmu provozovateli prÏedpisem platnyÂm v zahranicÏõÂ,
e) v duÊsledku opatrÏenõÂ provedeneÂho v CÏeskeÂ republice podle zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ zaÂkona,
f) v duÊsledku opatrÏenõÂ provedeneÂho v zahranicÏõÂ podle prÏedpisu platneÂho v zahranicÏõÂ nebo na jeho
zaÂkladeÏ.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence ani zahranicÏnõÂ provozovatel neodpovõÂdajõÂ za rozhodnutõÂ ucÏineÏnaÂ cÏeskyÂmi
nebo zahranicÏnõÂmi celnõÂmi uÂrÏady.

(5) OdpoveÏdnosti drzÏitele posÏtovnõÂ licence nebo
zahranicÏnõÂho provozovatele za nesplneÏnõÂ povinnosti
podle posÏtovnõÂ smlouvy a za sÏkodu vzniklou prÏi poskytovaÂnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby se lze dovolaÂvat u drzÏitele
posÏtovnõÂ licence a u zahranicÏnõÂho provozovatele jen
zpuÊsobem podle § 83 azÏ 88.
Â
H L AVA PAÂ TA
ZAHRANICÏNIÂ PODMIÂNKY
U POSÏTOVNIÂCH ZAÂSILEK
§ 95
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± AfghaÂnistaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) nelze
zvolit, jestlizÏe jsou obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky tekutiny,
porcelaÂn nebo jineÂ krÏehkeÂ veÏci.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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§ 96
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± AlbaÂnie

§ 98
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Andorra

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku albaÂnsky
nebo francouzsky.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ sluzÏby podle § 26 odst. 2 odesõÂlatel
opatrÏõÂ prÏedmeÏt sluzÏby a pruÊvodku poznaÂmkou ¹Livrable en gare de la Tour-de Carol (PyreneÂes-Orientales)ª.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

§ 97
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± AlzÏõÂrsko

(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(10) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku arabsky nebo
francouzsky.

(11) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ: 12 854 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ: 73 844 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4

cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 100 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(13) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 99
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Angola
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo portugalsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
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(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 100
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Anguilla
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve Valley.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve Valley, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
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hlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna v All Saints, Antigua nebo Barbuda.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v All Saints, Antigua nebo Barbuda, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1
põÂsm. j).
(5) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 2 187 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
§ 102
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Argentina

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 039 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

§ 101
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Antigua a Barbuda

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ pro-

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
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odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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§ 104
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Aruba
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, nizozemsky nebo sÏpaneÏlsky.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Oranjestadu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 103
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ArmeÂnie

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 35 053 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky nebo rusky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, armeÂnsky nebo francouzsky.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 28 033 KcÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 11 395 KcÏ.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.

§ 105
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± AustraÂlie

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 113 957 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 101 741 KcÏ.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

§ 107
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bahamy

(10) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(11) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 106
Â zerbaÂjdzÏaÂn
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± A
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky nebo rusky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, aÂzerbaÂjdzÏaÂnsky, francouzsky, rusky nebo turecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 11 395 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ,
a) maÂ-li byÂt v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 posÏtovnõÂ
zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Nassau nebo
Freeportu: 94 493 KcÏ,
b) maÂ-li byÂt v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 posÏtovnõÂ
zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ:
18 916 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 108
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bahrajn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
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(6) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 109
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BangladeÂsÏ
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h); to neplatõÂ, jestlizÏe je obsahem
posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 59 531 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 59 531 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
200 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
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(15) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(16) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 110
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Barbados
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 430 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 430 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
200 cm.
(11) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 111
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Belgie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky,
neÏmecky nebo nizozemsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky nebo nizozemsky.

Strana 3198

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
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(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 54 107 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 113
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BeÏlorusko

(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(13) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, beÏlorusky nebo francouzsky.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(15) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c); odesõÂlatel vsÏak nemuÊzÏe pozÏaÂdat, aby zahranicÏnõÂ provozovatel prÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky vybral od prÏõÂjemce cÏaÂstku nizÏsÏõÂ
nezÏ 4 000 KcÏ. NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47
odst. 1 cÏinõÂ 40 000 KcÏ. PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47
odst. 5 se uvede v KcÏ.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(16) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 112
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Belize
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 148 874 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 15 kg.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂ-
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silky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

§ 115
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bermudy

(11) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 114

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Benin

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 905 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,

(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 5 697 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), f) a g)
za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 116
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BhuÂtaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
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odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 117
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BolõÂvie
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a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, bosensky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.

(7) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(9) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(6) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

§ 119
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Botswana

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo
setswana,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky nebo francouzsky.

(9) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, v prÏõÂpadeÏ ztraÂty posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ
§ 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 4 922 KcÏ.

§ 118
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bosna a Hercegovina

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby

(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
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(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 120
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BrazõÂlie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, portugalsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 6 a 9 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ podle § 19
odst. 1 põÂsm. i) a j) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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§ 121
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky
± BritskeÂ indickooceaÂnskeÂ uÂzemõÂ
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 122
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BritskeÂ PanenskeÂ ostrovy
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
§ 123
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Brunej
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Seria, Tutong, Muara, Lapangan Terbang nebo Bangar,
odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1
põÂsm. h).
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(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 104 202 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 104 202 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
200 cm.

(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(11) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

§ 125
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Burkina Faso

(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 124
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bulharsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku bulharsky,
francouzsky nebo rusky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 870 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 870 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 30 540 KcÏ.
(7) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.
(8) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(9) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(10) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 18 005 KcÏ.
(11) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(12) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
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odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(13) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(14) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(15) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(16) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 126
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Burundi
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

§ 127
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± CÏad
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) UstanovenõÂ § 26 odst. 2 neplatõÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 128
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± CÏõÂna
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(7) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, cÏõÂnsky nebo francouzsky.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 26 666 KcÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 38 198 KcÏ.

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 38 198 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
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(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) V prÏõÂpadeÏ cÏaÂstecÏneÂho posÏkozenõÂ nebo cÏaÂstecÏneÂho uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23
odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), f) a g) za sÏkodu vzniklou cÏaÂstecÏnyÂm
posÏkozenõÂm nebo cÏaÂstecÏnyÂm uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 129
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± DaÂnsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, daÂnsky, francouzsky, neÏmecky, norsky nebo sÏveÂdsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(15) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(16) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 18 000 DKK.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v DKK.
(17) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 130
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Dominika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
§ 131
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± DominikaÂnskaÂ republika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
anglicky nebo francouzsky.

(11) MaÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy
dodaÂna v GroÂnsku, ustanovenõÂ odstavce 10 neplatõÂ.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 200 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.

(13) MaÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy
dodaÂna v GroÂnsku, ustanovenõÂ odstavce 12 neplatõÂ.
(14) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
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odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

hlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.

§ 132
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± DzÏibutsko

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 56 978 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 56 978 KcÏ.

(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 70 106 KcÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 29 765 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 133
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Egypt
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ pro-

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 134
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± EkvaÂdor
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 135
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Eritrea
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
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a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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§ 137
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Etiopie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

§ 136
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Estonsko

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
estonsky, francouzsky nebo neÏmecky.

§ 138
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Falklandy

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Port Stanley nebo Mount Pleasant, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1
põÂsm. h).

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 68 374 KcÏ.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 6 062 KcÏ.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).
§ 139
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± FidzÏi
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 37 150 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2,
1. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ: 10 kg,
2. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 5 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ;
tento postup vsÏak nenõÂ mozÏnyÂ v prÏõÂpadeÏ podle § 26
odst. 2.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 141
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Finsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, finsky, francouzsky nebo sÏveÂdsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

§ 140
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± FilipõÂny
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1,
1. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ: 20 kg,
2. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 5 kg,

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 148 874 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 240 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2
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nebo v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 142
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Francie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ,
a) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
b) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 182 332 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 144
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± FrancouzskaÂ jizÏnõÂ uÂzemõÂ
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 145
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± FrancouzskaÂ PolyneÂsie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± FrancouzskaÂ Guyana

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Papeete, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ

§ 143
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a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1,
1. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
2. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 33 640 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2,
1. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
2. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 43 759 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 323 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 146
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Gabon
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) a j): anglicky,
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 643 KcÏ.
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(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 147
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Gambie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Banjulu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 14 860 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 87 109 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

§ 148
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Ghana

(7) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 zÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) ustanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 14 860 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 13 082 KcÏ.
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(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 81 odst. 2 zÏaÂdat, aby
posÏtovnõÂ zaÂsilka byla dodaÂna za jinyÂch v posÏtovnõÂ
smlouveÏ sjednanyÂch podmõÂnek. OdesõÂlatel vsÏak nemuÊzÏe zÏaÂdat, aby posÏtovnõÂ zaÂsilka nebyla dodaÂna a aby
byla odesõÂlateli vraÂcena.
§ 150
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Grenada
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 149
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Gibraltar
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 16 592 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 151
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Gruzie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Tbilisi, Batumi nebo v jinyÂch velkyÂch
mõÂstech, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19
odst. 1 põÂsm. h).
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(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 9 116 KcÏ.

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 22 791 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 153
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Guatemala

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.

(11) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(13) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 152
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Guadeloupe
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 100 282 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 182 332 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 141 899 KcÏ.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 154
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Guinea
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 23 748 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
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odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 155
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Guinea-Bissau
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 4 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo portugalsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 156
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Guyana
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 364 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 157
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Haiti
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 158
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Honduras
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
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b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 159
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Hongkong
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, cÏõÂnsky nebo francouzsky.
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(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ cÏaÂstecÏneÂho posÏkozenõÂ nebo cÏaÂstecÏneÂho uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23
odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), f) a g) za sÏkodu vzniklou cÏaÂstecÏnyÂm
posÏkozenõÂm nebo cÏaÂstecÏnyÂm uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 161
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Chorvatsko

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, chorvatsky nebo neÏmecky.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
§ 160
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Chile
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 240 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
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(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(13) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ,
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

§ 163
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± IndoneÂsie

§ 162
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Indie

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ
prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo indoneÂsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 77 582 KcÏ.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 77 582 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4

cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) V prÏõÂpadeÏ cÏaÂstecÏneÂho posÏkozenõÂ nebo cÏaÂstecÏneÂho uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23
odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), f) a g) za sÏkodu vzniklou cÏaÂstecÏnyÂm
posÏkozenõÂm nebo cÏaÂstecÏnyÂm uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(6) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 164
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± IraÂk
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
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(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) Jsou-li v prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ obsahem posÏtovnõÂ
zaÂsilky tekutiny, skleneÏneÂ a jineÂ krÏehkeÂ prÏedmeÏty, ustanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ. MaÂ-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) posÏtovnõÂ zaÂsilka
tento obsah, za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm posÏtovnõÂ
zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 165
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± IÂraÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) a j): 3 celnõÂ
prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 47 679 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
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põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 166
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Irsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo irsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 48 135 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 48 135 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
§ 167
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Island
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, daÂnsky, francouzsky, islandsky, neÏmecky, norsky nebo
sÏveÂdsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
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(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 148 874 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 168
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ItaÂlie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo italsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
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odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 169
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Izrael
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky, francouzsky nebo hebrejsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

§ 170
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Jamajka

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 15 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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§ 171
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Japonsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo japonsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) Jsou-li obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky tekutiny,
skleneÏneÂ a jineÂ krÏehkeÂ prÏedmeÏty, ustanovenõÂ § 23
odst. 6 neplatõÂ. MaÂ-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i) posÏtovnõÂ zaÂsilka tento obsah, za
sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 173
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± JizÏnõÂ Afrika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku afrikaÂnsky,
anglicky nebo francouzsky.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

§ 172
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Jemen
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ,
podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 874 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 58 255 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 174
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± JordaÂnsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 175
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± JugoslaÂvie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 176
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KajmanskeÂ ostrovy
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna na ostrovech Grand Cayman, Little
Cayman a Cayman Brac.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 177

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KambodzÏa

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 15 kg.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
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§ 178
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kamerun

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i) a j).

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 30 358 KcÏ.

§ 180
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kapverdy

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 16 364 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky nebo portugalsky.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

§ 179
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kanada

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

§ 181
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Katar

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 22 791 KcÏ.

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Doha, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
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(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 85 969 KcÏ.

§ 183
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KenÏa

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 27 395 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 85 057 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 182
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KazachstaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo rusky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Akmole, Aktubinsku, Almati nebo Petropavlovsku, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 27 577 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 27 577 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 184
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kiribati
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
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§ 185
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kolumbie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo
sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
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b) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 59 257 KcÏ.
(5) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Dzaoudzi, Fomboni, Moroni nebo Mutsamudu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19
odst. 1 põÂsm. j).
(6) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 23 338 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ cÏaÂstecÏneÂho posÏkozenõÂ nebo cÏaÂstecÏneÂho uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23
odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19
odst. 1 põÂsm. d), f) a g) za sÏkodu vzniklou cÏaÂstecÏnyÂm
posÏkozenõÂm nebo cÏaÂstecÏnyÂm uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 186
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Komory

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 187
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kongo
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 46 631 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 46 221 KcÏ.
(5) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ
adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 56 978 KcÏ.

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Dzaoudzi, Fomboni, Moroni nebo Mutsamudu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19
odst. 1 põÂsm. h).

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ,
a) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
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(11) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 188
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky
± KonzÏskaÂ demokratickaÂ republika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) Jsou-li obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky tekutiny,
skleneÏneÂ a jineÂ krÏehkeÂ prÏedmeÏty, ustanovenõÂ § 23
odst. 6 neplatõÂ. MaÂ-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i) posÏtovnõÂ zaÂsilka tento obsah, za
sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 189
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KorejskaÂ lidoveÏ demokratickaÂ republika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo korejsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo korejsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 919 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 190
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KorejskaÂ republika
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo korejsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 148 874 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 29 765 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

§ 191
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kostarika

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

§ 193
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kuvajt

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
anglicky, francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 59 713 KcÏ.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).

§ 194
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kypr

§ 192
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kuba
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
anglicky, francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky nebo francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky, rÏecky nebo
turecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
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(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 195
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± KyrgyzstaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky nebo rusky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

§ 196
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Laos
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 197
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Lesotho
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
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(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 905 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
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v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka tekutiny, porcelaÂn nebo jineÂ krÏehkeÂ veÏci nebo veÏci podle § 3 odst. 4,
ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

§ 199
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± LibeÂrie

§ 198
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Libanon
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(4) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) a j) nelze
zvolit, jestlizÏe jsou obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky tekutiny,
porcelaÂn nebo jineÂ krÏehkeÂ veÏci.

(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(5) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 905 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) UstanovenõÂ § 26 odst. 2 neplatõÂ.
(11) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 200
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Libye
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
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b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 15 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 201
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± LichtensÏtejnsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, italsky nebo neÏmecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 455 830 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 250 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 350 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
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(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 202
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Litva
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, litevsky nebo rusky.
(3) Je-li obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ, ktereÂ
podleÂhaÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ, odesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
300 cm.
(11) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 2 000 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

§ 203
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± LotysÏsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, lotysÏsky, neÏmecky nebo rusky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(15) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 2 000 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.
(16) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).
§ 204
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Lucembursko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo neÏmecky.

Strana 3227

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 364 664 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) V prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2
põÂsm. b) nebo v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(13) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(14) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 205
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Macao
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, cÏõÂnsky, francouzsky nebo portugalsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
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(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 874 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.

CÏaÂstka 67

(8) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), f) a g)
za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
300 cm.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 207
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mad'arsko

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo mad'arsky.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 206
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Madagaskar

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 22 791 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4

cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: nenõÂ omezena.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 200 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 350 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂ-
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silky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 2 700 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

§ 208
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Makedonie

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo makedonsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 15 kg.

§ 209
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Malajsie

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 44 671 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(9) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 210
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Malawi
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 1 686 KcÏ.

(11) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(13) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
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hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
§ 211
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Maledivy
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
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odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(15) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

§ 213
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Malta

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 212
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mali
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 25 799 KcÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 pozÏaÂdat
o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 32 136 KcÏ.

§ 214
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Maroko

(10) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(11) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ pro-
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hlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku arabsky nebo
francouzsky.

§ 216
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Martinik

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 31 908 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 133 011 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 29 720 KcÏ.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 100 282 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 182 332 KcÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ.
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 141 899 KcÏ.

(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

§ 215
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Marshallovy ostrovy

(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 217
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mauricius
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 9 116 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 6 016 KcÏ.

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

Strana 3232

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

CÏaÂstka 67

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 218
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± MauritaÂnie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

§ 219
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mexiko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): arabsky nebo francouzsky.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 48 454 KcÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 21 424 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

§ 220
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± MikroneÂsie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
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(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 221

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Moldavsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky,
rumunsky nebo rusky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 33 777 KcÏ.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

§ 223
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mongolsko

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: 200 cm x 100 cm x 100 cm.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky
nebo rusky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky, mongolsky nebo rusky.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

§ 222

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 187 KcÏ.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Monako

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j)

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 905 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
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(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
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b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky nebo portugalsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

§ 224
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Montserrat

(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 019 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 225
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mosambik
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo
portugalsky,

(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 226
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Myanmar
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Yangoonu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 430 KcÏ.
(6) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Yangoonu, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 44 671 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
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(10) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
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a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

§ 227
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Namibie

(8) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 180 cm.
(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 228
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Nauru
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 430 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
cÏinõÂ

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 229
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NeÏmecko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, italsky nebo neÏmecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1,
1. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
2. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2,
1. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
2. maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 911 660 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka obsah podle § 20 odst. 4:
18 233 KcÏ,
b) maÂ-li posÏtovnõÂ zaÂsilka jinyÂ obsah: 911 660 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(9) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
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sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 230
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NepaÂl
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 5 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), f) a g)
za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, arabsky nebo francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Agadez, Arlit, Birni-Nkonni, Dosso,
Maradi, Niamey C. P., Tillabery, Zinder, odesõÂlatel
muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 27 349 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 232
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NigeÂrie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

§ 231
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Niger

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 592 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

§ 234
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NizozemskeÂ Antily

(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
§ 233

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, nizozemsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Nikaragua

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 870 KcÏ.

a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 5 celnõÂch prohlaÂsÏek,

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
3 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 34 187 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo
sÏpaneÏlsky,

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 235
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Nizozemsko

(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, neÏmecky nebo nizozemsky.

(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 100 282 KcÏ.
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(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 240 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 874 KcÏ.

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2
nebo v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 120 cm, ostatnõÂ rozmeÏry 60 cm.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 4 250 NLG. PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v NLG.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 236
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Norsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky, neÏmecky nebo neÏkteryÂm ze skandinaÂvskyÂch jazykuÊ,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i)
a j): anglicky, daÂnsky, francouzsky, neÏmecky, norsky nebo sÏveÂdsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 70 243 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 120 cm, ostatnõÂ
rozmeÏry 60 cm,

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 237
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NovaÂ Kaledonie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 57 434 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 37 241 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

§ 238
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NovyÂ ZeÂland
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2; to vsÏak neplatõÂ, maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna na ostrovech Antipodes, Auckland, Bounty,
Campbell, Chatham, Kermadec, Niue, Tokelau nebo
na CookovyÂch ostrovech.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

§ 239
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± OmaÂn

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na CookovyÂch ostrovech: 1 823 KcÏ,
b) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 31 908 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1,
1. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na CookovyÂch ostrovech: 1 823 KcÏ,
2. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na ostroveÏ Niue: 31 908 KcÏ,
3. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 33 093 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2,
1. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na CookovyÂch ostrovech: 1 823 KcÏ,
2. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 31 908 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1,
1. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na CookovyÂch ostrovech: 10 kg,
2. maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(9) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 24 569 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 19 372 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).
§ 240
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± PaÂkistaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
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(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(9) V souladu s § 15 odst. 3 zaÂkona o posÏtovnõÂch
sluzÏbaÂch v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) platõÂ odchylka od ustanovenõÂ § 12 odst. 6 tohoto zaÂkona; praÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ i po dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky odesõÂlatel.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 9 116 KcÏ.
(6) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 41 024 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 241
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Palau
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 169 067 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu

(10) JestlizÏe byla posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna, veÏta
druhaÂ ustanovenõÂ § 90 odst. 1 neplatõÂ. PraÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ odesõÂlatel; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody postoupit adresaÂtovi.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 242
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Panama
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 243
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Papua-NovaÂ Guinea
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
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(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 15 042 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 244
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Paraguay
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
anglicky, francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 245
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Peru
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 246
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Pitcairnovy ostrovy
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna v Adamstown.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
§ 247
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± PobrÏezÏõÂ Slonoviny

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
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(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit
hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(5) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 56 978 KcÏ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 56 978 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 249
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Portoriko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).

(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

§ 248
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Polsko

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 155 665 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 169 067 KcÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky,
neÏmecky nebo polsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky, neÏmecky,
polsky nebo rusky.

(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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(9) V souladu s § 15 odst. 3 zaÂkona o posÏtovnõÂch
sluzÏbaÂch v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) platõÂ odchylka od ustanovenõÂ § 12 odst. 6 tohoto zaÂkona; praÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ i po dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky odesõÂlatel.
(10) JestlizÏe byla posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna, veÏta
druhaÂ ustanovenõÂ § 90 odst. 1 neplatõÂ. PraÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ odesõÂlatel; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody postoupit adresaÂtovi.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 250
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Portugalsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky
nebo portugalsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky nebo portugalsky.
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(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 1 000 EUR.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v EUR.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 251
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rakousko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo neÏmecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: nenõÂ omezena.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(9) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
podle põÂsmene a) cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ
rozmeÏruÊ 300 cm.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c); to vsÏak neplatõÂ,
maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna v 6691 Jungholz,
Tirol; 6991 Riezlern, Kleinwalsertal; 6992 Hirschegg,
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Kleinwalsertal nebo 6993 Mittelberg, Kleinwalsertal.
NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 3
600 EUR. PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede
v EUR.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 252
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ReÂunion
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. h) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.

§ 254
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rumunsko

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 141 899 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 253
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± RovnõÂkovaÂ Guinea
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
anglicky, francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo rumunsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna ve veÏtsÏõÂm mõÂsteÏ.

§ 255
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rusko

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo rusky.

(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 256
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rwanda
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 5 celnõÂch prohlaÂsÏek.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 257
Ï ecko
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± R
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo rÏecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

Strana 3246

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

§ 258
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Helena

§ 260

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Lucie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 13 492 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

§ 259
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Kitts a Nevis

(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(8) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ byÂt podle
sveÂ adresy dodaÂna v Basseterre nebo Charlestown.
(4) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Basseterre nebo v Charlestown, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1
põÂsm. j).
(5) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 019 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(9) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 261
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Marino
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo italsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(7) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 262
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Pierre a Miquelon
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 263
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. TomeÂ a Principe
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): francouzsky nebo portugalsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo portugalsky.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 100 cm x 50 cm x 50 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 264
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± S. Vincenc a Grenadiny
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Kingstown, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 2 962 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 4 421 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
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b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 265
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Salvador
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo
sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 266
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SauÂdskaÂ AraÂbie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky,
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b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci, ktereÂ podle
teÂto vyhlaÂsÏky nesmeÏjõÂ byÂt obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky,
ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 267
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Senegal
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 1 093 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 29 264 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).

§ 268
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Seychely
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 157 489 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
§ 269
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Sierra Leone
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

§ 270
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Singapur
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
§ 271
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Slovensko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, cÏesky, francouzsky nebo slovensky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, cÏesky, francouzsky, neÏmecky, rusky nebo slovensky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 nenõÂ omezena.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 nenõÂ omezena.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
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(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(9) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
podle põÂsmene a) cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ
rozmeÏruÊ 200 cm.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) UstanovenõÂ § 26 odst. 2 neplatõÂ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 874 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(13) UstanovenõÂ § 23 odst. 7 neplatõÂ; naÂhrada
sÏkody nemuÊzÏe prÏesahovat cÏaÂstku 1 368 KcÏ, kteraÂ se
za kazÏdyÂ i zapocÏatyÂ kilogram hmotnosti posÏtovnõÂ zaÂsilky zvysÏuje o 137 KcÏ.

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(14) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(12) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 1 700 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(15) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(16) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 nenõÂ omezena. PeneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v SKK; prÏepocÏtovou
meÏnou podle § 47 odst. 8 je CZK.

§ 273
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SomaÂlsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(17) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

§ 272
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Slovinsko

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 14 860 KcÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky
nebo slovinsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky, neÏmecky nebo
slovinsky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
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(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(9) V souladu s § 15 odst. 3 zaÂkona o posÏtovnõÂch
sluzÏbaÂch v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j) platõÂ odchylka od ustanovenõÂ § 12 odst. 6
tohoto zaÂkona; praÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ i po dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky odesõÂlatel.

§ 274
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SpojeneÂ arabskeÂ emiraÂty
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(10) JestlizÏe byla posÏtovnõÂ zaÂsilka dodaÂna, veÏta
druhaÂ ustanovenõÂ § 90 odst. 1 neplatõÂ. PraÂvo na naÂhradu sÏkody maÂ odesõÂlatel; ten muÊzÏe sveÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody postoupit adresaÂtovi.
(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(12) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

§ 276
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SrõÂ Lanka

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 275
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SpojeneÂ staÂty americkeÂ
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel nemuÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. f).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 169 067 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 3 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 1 185 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 1 185 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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§ 277
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± StrÏedoafrickaÂ republika

zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(6) Jsou-li obsahem tekutiny, skleneÏneÂ a jineÂ
krÏehkeÂ prÏedmeÏty, ustanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ.
MaÂ-li v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) posÏtovnõÂ zaÂsilka tento obsah, za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(7) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 600 KcÏ.

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

§ 279
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Surinam

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 278
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SuÂdaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 20 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 10 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky, francouzsky, nizozemsky nebo sÏpaneÏlsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo nizozemsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 18 096 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 280
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Svazijsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 19 008 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g).
§ 281
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SyÂrie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h) 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
arabsky nebo francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 104 202 KcÏ.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 104 202 KcÏ.
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(8) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(9) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 282
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏalomounovy ostrovy
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 283
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏpaneÏlsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 32 728 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 29 765 KcÏ.

Strana 3254

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 225 / 2000

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 284
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏveÂdsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
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(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 20 000 SEK. PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v SEK.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 285
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏvyÂcarsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky,
italsky nebo neÏmecky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky, italsky nebo neÏmecky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, daÂnsky, francouzsky, neÏmecky, norsky nebo sÏveÂdsky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 182 332 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 455 830 KcÏ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 250 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 350 cm.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 240 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 360 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 2 000 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.
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(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 286
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± TaÂdzÏikistaÂn
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 3 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo rusky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
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a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 28 489 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 45 583 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ,
a) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna na ostroveÏ Matsu nebo Quemoy: 10 kg,
b) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: deÂlka 105 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: deÂlka 150 cm, soucÏet
vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.

§ 288
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tanzanie

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 287
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Taiwan
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky, cÏõÂnsky nebo francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Taipei, Taichung, Tainan, Keelung nebo
Kachsiung, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 13 674 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 7 749 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(11) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
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podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 289
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Thajsko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky nebo francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo thajsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 45 583 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 45 583 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 14 905 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 290
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Togo
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 51 964 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 072 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 291
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tonga
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 17 458 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
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(7) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

§ 292
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Trinidad a Tobago

(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 2 142 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. j) se posÏtovnõÂ zaÂsilka neprÏepravuje do zemeÏ
urcÏenõÂ nejrychlejsÏõÂm zpuÊsobem; ustanovenõÂ § 26
odst. 1 a 2 neplatõÂ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 31 406 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(11) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
§ 293
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tristan da Cunha
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

§ 294
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tunisko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku arabsky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 55 428 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 295
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Turecko
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ pro-
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hlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky, neÏmecky nebo turecky.

b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): francouzsky, rusky nebo turkmeÂnsky.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 29 765 KcÏ.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 22 791 KcÏ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 29 765 KcÏ.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 22 791 KcÏ.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(10) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(11) V prÏõÂpadeÏ posÏkozenõÂ nebo uÂbytku obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky ustanovenõÂ § 23 odst. 4 a 5 neplatõÂ;
v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. d),
f) a g) za sÏkodu vzniklou posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem
obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) V prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d) a f) azÏ j) odesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. c). NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 1 cÏinõÂ 1 000 USD.
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(11) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 297
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Turks a Caicos
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

§ 296
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± TurkmenistaÂn

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(5) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): anglicky, francouzsky
nebo rusky,

(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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§ 298
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tuvalu

hlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 299
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Uganda
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 neplatõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo
uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(6) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
§ 300
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Ukrajina
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ pro-

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 põÂsm. b) a § 36
odst. 3 põÂsm. b) se sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu.
(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.
(12) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(13) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j).
§ 301
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Uruguay
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo sÏpaneÏlsky.
(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
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(7) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).
§ 302
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± UzbekistaÂn

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h): 2 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. i) a j): 3 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. i).

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky
nebo rusky.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± VatikaÂn

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

§ 304
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo italsky.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 148 874 KcÏ.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.

(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 182 332 KcÏ.

(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 74 437 KcÏ.

(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 10 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(10) Obsahuje-li posÏtovnõÂ zaÂsilka veÏci podle § 3
odst. 4, ustanovenõÂ § 23 odst. 4 azÏ 6 a 9 neplatõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ za sÏkodu vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm
nebo uÂbytkem obsahu posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 14 860 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 74 437 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(11) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(12) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(10) V prÏõÂpadeÏ podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se
sluzÏba poskytne za zvyÂsÏenou cenu; nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.

(13) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2 v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d) a f) azÏ h).
§ 303
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Vanuatu

(11) OdesõÂlatel muÊzÏe podle § 35 odst. 4 a § 36
odst. 4 pozÏaÂdat o zvlaÂsÏtnõÂ opatrnost prÏi zachaÂzenõÂ
s posÏtovnõÂ zaÂsilkou.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(12) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(13) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(14) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 305
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± VelkaÂ BritaÂnie
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 84 784 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 68 374 KcÏ.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ,
a) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Jersey: 10 kg,
b) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: 20 kg.
(9) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ,
a) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Guernsey: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ
rozmeÏruÊ 200 cm,
b) maÂ-li byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v jineÂm mõÂsteÏ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech
trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(10) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
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(5) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 307
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Vietnam
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): 4 celnõÂ prohlaÂsÏky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
3 celnõÂ prohlaÂsÏky.
(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku
a) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a) azÏ d), f) a g): anglicky nebo francouzsky,
b) v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i):
francouzsky nebo vietnamsky.
(3) SluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c) nelze
zvolit, jestlizÏe je obsahem posÏtovnõÂ zaÂsilky zbozÏõÂ podleÂhajõÂcõÂ v zemi urcÏenõÂ celnõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(5) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(6) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 vymõÂnit,
zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ
mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese, sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(7) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

§ 306
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Venezuela

§ 308
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Wallis a Futuna

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 2 celnõÂ prohlaÂsÏky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky,
francouzsky nebo sÏpaneÏlsky.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku francouzsky.

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.

(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Mata Utu nebo Siagave, odesõÂlatel muÊzÏe
zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. h).

(4) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.

(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
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(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 145 865 KcÏ.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(7) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(8) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 37 241 KcÏ.
(9) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(10) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25
odst. 4 cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ
200 cm.
(11) OdesõÂlatel si muÊzÏe podle § 35 odst. 7 a § 36
odst. 2 vymõÂnit, zÏe sveÂ pokyny tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky, kterou nenõÂ mozÏno dodat na puÊvodnõÂ adrese,
sdeÏlõÂ azÏ dodatecÏneÏ.
(12) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
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(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) Pokud maÂ byÂt posÏtovnõÂ zaÂsilka podle sveÂ adresy dodaÂna v Apia, odesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 14 860 KcÏ,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 5 196 KcÏ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ
a) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 1: 10 kg,
b) v prÏõÂpadeÏ podle § 26 odst. 2: 20 kg.
(6) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(7) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).

§ 309
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Zambie

(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

§ 311
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Zimbabwe

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.

(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. j).
(4) UstanovenõÂ § 20 odst. 4 neplatõÂ.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 9 298 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 150 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 300 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(10) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.
§ 310
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ZaÂpadnõÂ Samoa
(1) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 prÏipojõÂ k prÏedmeÏtu sluzÏby 1 celnõÂ prohlaÂsÏku.

(2) OdesõÂlatel podle § 16 odst. 3 vyplnõÂ celnõÂ prohlaÂsÏky, celnõÂ naÂlepku nebo celnõÂ vlajecÏku anglicky nebo
francouzsky.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe zvolit hlavnõÂ sluzÏbu podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. h).
(4) OdesõÂlatel nemuÊzÏe podle § 26 odst. 2 pozÏaÂdat
o poskytnutõÂ sluzÏby za snõÂzÏenou cenu.
(5) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ udanaÂ cena podle § 23
odst. 9 cÏinõÂ 20 421 KcÏ.
(6) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ hmotnost podle § 24
odst. 2 cÏinõÂ 20 kg.
(7) NejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ rozmeÏry podle § 25 odst. 4
cÏinõÂ: deÂlka 105 cm, soucÏet vsÏech trÏõÂ rozmeÏruÊ 200 cm.
(8) UstanovenõÂ § 23 odst. 6 neplatõÂ; v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. i) za sÏkodu
vzniklou ztraÂtou, posÏkozenõÂm nebo uÂbytkem obsahu
posÏtovnõÂ zaÂsilky drzÏitel posÏtovnõÂ licence neodpovõÂdaÂ.
(9) O doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1
põÂsm. a) nelze zÏaÂdat v prÏõÂpadeÏ hlavnõÂ sluzÏby podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. i).
(10) Pokud odesõÂlatel zÏaÂdaÂ o doplnÏkovou sluzÏbu
podle § 44 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat takeÂ o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
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(11) OdesõÂlatel muÊzÏe zÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 2.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

HL AVA SÏ ESTAÂ

§ 315
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Belgie

ZAHRANICÏNIÂ PODMIÂNKY
Ê
U POSÏTOVNIÂCH POUKAZU
§ 312
PrÏõÂpustneÂ zemeÏ urcÏenõÂ
(1) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. d) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe zemõÂ urcÏenõÂ je Slovensko.
(2) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe zemõÂ urcÏenõÂ je neÏkteraÂ z naÂsledujõÂcõÂch zemõÂ:
AlzÏõÂrsko, ArmeÂnie, Belgie, BrazõÂlie, Bulharsko,
DaÂnsko, Estonsko, Finsko, Francie, ItaÂlie, Izrael, Japonsko, JugoslaÂvie, Kypr, LichtensÏtejnsko, Litva,
LotysÏsko, Mad'arsko, Maroko, Monako, NeÏmecko,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, SpojeneÂ staÂty americkeÂ,
SÏpaneÏlsko, SÏveÂdsko, SÏvyÂcarsko, Tunisko, Turecko,
Ukrajina, Vietnam.
§ 313

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).
(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 EUR.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 316
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± BrazõÂlie
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 USD.
(2) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe adresaÂtem je fyzickaÂ osoba.

ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± AlzÏõÂrsko

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 USD.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 314
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ArmeÂnie
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

§ 317
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Bulharsko
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.
(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(4) ZahranicÏnõÂ provozovatel podle § 73 odst. 1
vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku bud' v naÂrodnõÂ
meÏneÏ, anebo v jineÂ meÏneÏ zvoleneÂ adresaÂtem.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
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§ 318
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± DaÂnsko

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(2) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe adresaÂtem je fyzickaÂ osoba.

§ 322
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± ItaÂlie

(3) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
18 000 DKK.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 950 EUR.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) Pokud by meÏl byÂt posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn
prostrÏednictvõÂm hotelu nebo jineÂho ubytovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) nelze
zvolit.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

§ 319
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Estonsko
(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).
(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
700 USD.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

§ 323
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Izrael

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
3 082 USD.

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(2) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

§ 320
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Finsko

§ 324
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Japonsko

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 500 EUR.

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
4 000 USD.

(2) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

§ 321
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Francie

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
22 000 FRF.

§ 325
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± JugoslaÂvie

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.
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(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) ZahranicÏnõÂ provozovatel podle § 73 odst. 1
vyplatõÂ poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku bud' v naÂrodnõÂ
meÏneÏ, anebo v jineÂ meÏneÏ zvoleneÂ adresaÂtem.
(6) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 326
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Kypr
(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).
(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
3 082 USD.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
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(2) Pokud by meÏl byÂt posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn
prostrÏednictvõÂm hotelu nebo jineÂho ubytovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) nelze
zvolit.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 330
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Mad'arsko
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 700 USD.
(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

§ 327
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± LichtensÏtejnsko

§ 331
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Maroko

(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.

(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
5 000 CHF.

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

§ 328
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Litva

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(2) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

§ 332
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Monako

§ 329
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± LotysÏsko

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
22 000 FRF.

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
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(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 EUR.

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

§ 333
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± NeÏmecko
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 300 EUR.

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

§ 337
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rakousko

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
3 600 EUR.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 334
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Nizozemsko

(3) Pokud by meÏl byÂt posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn
v 6691 Jungholz, Tirol; 6991 Riezlern, Kleinwalsertal;
6992 Hirschegg, Kleinwalsertal nebo 6993 Mittelberg,
Kleinwalsertal, hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3
põÂsm. e) nelze zvolit.

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
4 250 NLG.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(6) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.

(7) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

§ 338
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Rumunsko

§ 335
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Polsko

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(3) HlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) lze
zvolit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe adresaÂtem je fyzickaÂ osoba.

(3) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(4) Pokud by meÏl byÂt posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn
prostrÏednictvõÂm posÏtovnõÂ prÏihraÂdky, hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) nelze zvolit.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

§ 336
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Portugalsko

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.

(7) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
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(8) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 339
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Slovensko
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(4) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
EUR.
(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.

§ 343
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏveÂdsko

(2) Podle § 42 odst. 2 muÊzÏe byÂt adresaÂtem kteraÂkoliv banka.

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
20 000 SEK.

(3) Je-li pouzÏita adresa poste restante, nejvysÏsÏõÂ
prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka cÏinõÂ 5 000 KcÏ; v ostatnõÂch prÏõÂpadech
nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 nenõÂ omezena.

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(5) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

§ 344
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏvyÂcarsko

§ 340
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Slovinsko

(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
5 000 CHF.

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 700 USD.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 341
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SpojeneÂ staÂty americkeÂ
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
700 USD.
(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 342
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± SÏpaneÏlsko

§ 345
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Tunisko
(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
400 USD.
(2) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 346
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Turecko
(1) Podle § 6 odst. 3 muÊzÏe byÂt pouzÏita adresa
poste restante.
(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 USD.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(1) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
1 000 EUR.

(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(2) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).

(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.

(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).

(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
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§ 347
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Ukrajina

(2) PrÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb se na celeÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky uplatnÏujõÂ jednotneÂ zaÂsady.

(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).

(3) NenõÂ prÏõÂpustneÂ neoduÊvodneÏneÂ zvyÂhodnÏovaÂnõÂ
cÏi znevyÂhodnÏovaÂnõÂ urcÏiteÂ skupiny zaÂjemcuÊ o zaÂkladnõÂ
sluzÏby.
§ 350
Dostupnost obsluzÏnyÂch mõÂst

(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.
(3) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. b).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
§ 348
ZahranicÏnõÂ podmõÂnky ± Vietnam
(1) V podacõÂm dokladu muÊzÏe byÂt uvedena zpraÂva
podle § 10 odst. 4 põÂsm. d).
(2) NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏaÂstka podle § 37 odst. 2 je
2 000 USD.
(3) Pokud by meÏl byÂt posÏtovnõÂ poukaz dodaÂn
prostrÏednictvõÂm hotelu nebo jineÂho ubytovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 3 põÂsm. e) nelze
zvolit.
(4) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o doplnÏkovou
sluzÏbu podle § 44 odst. 1 põÂsm. a).
(5) PrÏepocÏtovou meÏnou podle § 73 odst. 2 je
USD.
(6) OdesõÂlatel muÊzÏe pozÏaÂdat o opatrÏenõÂ podle § 81
odst. 1.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ POZÏADAVKY KVALITY
ZA
Â NIÂ ZA
Â KLADNIÂCH SLUZÏEB
Ï I ZAJISÏTÏOVA
PR
§ 349
ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
(1) ZpuÊsob zajisÏt'ovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb muÊzÏe
zaÂviset jen
a) na objektivnõÂch potrÏebaÂch verÏejnosti,
b) na vneÏjsÏõÂch podmõÂnkaÂch pro jejich zajisÏt'ovaÂnõÂ.

1

(1) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o rozmõÂsteÏnõÂ obsluzÏnyÂch
mõÂst, v nichzÏ lze uzavrÏõÂt posÏtovnõÂ smlouvu tyÂkajõÂcõÂ se
zaÂkladnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby, vychaÂzõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence z naÂsledujõÂcõÂch zaÂsad:
a) obsluzÏnaÂ mõÂsta budou zaÂjemcuÊm o podaÂnõÂ dostupnaÂ bez neuÂmeÏrnyÂch komplikacõÂ,
b) prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem se prÏihlõÂzÏõÂ k vyÂsÏi poptaÂvky
po zaÂkladnõÂch posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch.
(2) V kazÏdeÂm sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ nejvyÂsÏe
1 000 obyvatel, umõÂstõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence nejmeÂneÏ
jednu posÏtovnõÂ schraÂnku.
(3) V kazÏdeÂm sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ od 1 001
do 10 000 obyvatel, umõÂstõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence takovyÂ pocÏet posÏtovnõÂch schraÂnek, aby na kazÏdyÂch i zapocÏatyÂch 1 000 obyvatel prÏipadala nejmeÂneÏ jedna posÏtovnõÂ schraÂnka. Tento pozÏadavek nemusõÂ byÂt splneÏn,
jestlizÏe je splneÏn pozÏadavek podle odstavce 4.
(4) V kazÏdeÂm sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ
10 000 obyvatel, umõÂstõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence potrÏebnyÂ pocÏet posÏtovnõÂch schraÂnek tak, aby vzdaÂlenost
z ktereÂkoliv cÏaÂsti sõÂdelnõÂho celku, s vyÂjimkou okrajovyÂch cÏaÂstõÂ s podstatneÏ mensÏõÂ hustotou zaÂstavby, k nejblizÏsÏõÂ posÏtovnõÂ schraÂnce neprÏesahovala 750 m.
(5) JestlizÏe nastane po dobu nejmeÂneÏ jednoho meÏsõÂce velkaÂ koncentrace osob v mõÂsteÏ, ktereÂ nepatrÏõÂ do
zÏaÂdneÂho sõÂdelnõÂho celku, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
umõÂstõÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ v tomto mõÂsteÏ posÏtovnõÂ schraÂnku;
to neplatõÂ, majõÂ-li tyto osoby mozÏnost prÏedat prÏedmeÏt
sluzÏby, jehozÏ prÏevzetõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence nestvrzuje, prostrÏednictvõÂm jineÂ osoby.
(6) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o umõÂsteÏnõÂ posÏtovnõÂch schraÂnek drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏihlõÂzÏõÂ k tomu, aby dochaÂzkovaÂ vzdaÂlenost k posÏtovnõÂm schraÂnkaÂm byla pokud mozÏno co nejnizÏsÏõÂ. PosÏtovnõÂ schraÂnky se umõÂst'ujõÂ
prÏedevsÏõÂm v teÏch mõÂstech, do nichzÏ obyvateleÂ sõÂdelnõÂho
celku pravidelneÏ dochaÂzejõÂ z jineÂho duÊvodu.
(7) V kazÏdeÂm sõÂdelnõÂm celku nebo v jeho okolõÂ
zrÏõÂdõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ provozovnu,
v nõÂzÏ lze uzavrÏõÂt posÏtovnõÂ smlouvu tyÂkajõÂcõÂ se ktereÂkoliv zaÂkladnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby. NenõÂ-li tato posÏtovnõÂ provozovna dostupnaÂ pomocõÂ verÏejneÂ linkoveÂ dopravy1)
nebo verÏejneÂ draÂzÏnõÂ dopravy,2) vzdaÂlenost z ktereÂkoliv

) § 2 odst. 6 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 150/2000 Sb.

2

) § 22 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch.
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cÏaÂsti sõÂdelnõÂho celku k posÏtovnõÂ provozovneÏ nesmõÂ
prÏesahovat 2 km. JestlizÏe je vsÏak neÏkteraÂ oblast v sõÂdelnõÂm celku urcÏena vyÂhradneÏ k jineÂmu uÂcÏelu nezÏ bydlenõÂ,
ke vzdaÂlenosti uvnitrÏ teÂto oblasti se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(8) V sõÂdelnõÂm celku s velkou poptaÂvkou po zaÂkladnõÂch posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch se v zaÂvislosti na jejõÂ vyÂsÏi
zrÏõÂdõÂ võÂce posÏtovnõÂch provozoven podle odstavce 7.
(9) PosÏtovnõÂ provozovna podle odstavce 7 musõÂ
byÂt zrÏõÂzena i na NoveÂm letisÏti v Praze-Ruzyni.
(10) UstanovenõÂ odstavce 7 se netyÂkaÂ sõÂdelnõÂch
celkuÊ, ktereÂ jsou urcÏeny vyÂhradneÏ k jineÂmu uÂcÏelu nezÏ
bydlenõÂ.
(11) PrÏi plneÏnõÂ pozÏadavkuÊ podle odstavcuÊ 7 a 8 se
neprÏihlõÂzÏõÂ k tomu sõÂdelnõÂmu celku nebo k teÂ jeho cÏaÂsti,
v nichzÏ lze podaÂnõÂ uskutecÏnit prostrÏednictvõÂm pracovnõÂka poveÏrÏeneÂho podle § 8 odst. 2 põÂsm. b) (daÂle jen
¹podaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm mobilnõÂho obsluzÏneÂho mõÂstaª).
(12) V prÏõÂpadeÏ, zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ dostupnosti podle odstavce 11, podaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏneÂho mobilnõÂho obsluzÏneÂho mõÂsta nemusõÂ byÂt zajisÏt'ovaÂno v teÏch prÏõÂpadech,
kdy prÏedmeÏty sluzÏby prÏedaÂvaneÂ tõÂmteÂzÏ odesõÂlatelem
svyÂmi rozmeÏry, objemem nebo hmotnostõÂ zjevneÏ prÏesahujõÂ kapacitu zavazadloveÂho prostoru beÏzÏneÂho osobnõÂho automobilu.
(13) UstanovenõÂ odstavce 11 neplatõÂ,
a) pokud prostrÏednictvõÂm mobilnõÂho obsluzÏneÂho
mõÂsta nelze uzavrÏõÂt posÏtovnõÂ smlouvu tyÂkajõÂcõÂ se
ktereÂkoliv zaÂkladnõÂ posÏtovnõÂ sluzÏby, nebo
b) pokud mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto nepostacÏuje
k plneÂmu uspokojenõÂ poptaÂvky po zaÂkladnõÂch
posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch.
§ 351
Dostupnost podaÂnõÂ v cÏase
(1) VybõÂraÂnõÂ posÏtovnõÂch schraÂnek se zajistõÂ kazÏdyÂ
pracovnõÂ den.
(2) V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ 10 000
obyvatel, se zajistõÂ vybõÂraÂnõÂ cÏaÂsti posÏtovnõÂch schraÂnek
takeÂ o sobotaÂch. V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ
100 000 obyvatel, se zajistõÂ vybõÂraÂnõÂ cÏaÂsti posÏtovnõÂch
schraÂnek takeÂ o nedeÏlõÂch a svaÂtcõÂch, pokud za nimi
naÂsleduje pracovnõÂ den. V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ
võÂce nezÏ 250 000 obyvatel, se zajistõÂ vybõÂraÂnõÂ cÏaÂsti
posÏtovnõÂch schraÂnek kazÏdyÂ den azÏ do 24 hodin; to
neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ nedeÏle nebo svaÂtku, za nimizÏ nenaÂsleduje pracovnõÂ den.
(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o posÏtovnõÂch schraÂnkaÂch,
ktereÂ budou vybõÂraÂny podle odstavce 2, drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏihlõÂzÏõÂ k celkoveÂ poptaÂvce v sõÂdelnõÂm
celku a k pocÏtu posÏtovnõÂch zaÂsilek vklaÂdanyÂch do jednotlivyÂch posÏtovnõÂch schraÂnek.
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(4) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o dennõÂ dobeÏ, beÏhem nõÂzÏ posÏtovnõÂ provozovny a mobilnõÂ obsluzÏnaÂ mõÂsta zajisÏt'ujõÂ
podaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂch posÏtovnõÂch sluzÏeb,
a o zpuÊsobu, kteryÂm podaÂnõÂ zajisÏt'ujõÂ, vychaÂzõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence z naÂsledujõÂcõÂch zaÂsad:
a) prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem se prÏihlõÂzÏõÂ k vyÂsÏi poptaÂvky
po zaÂkladnõÂch posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch ze strany teÏch,
kterÏõÂ se zdrzÏujõÂ beÏhem dne v mõÂstech, pro kteraÂ
posÏtovnõÂ provozovna nebo mobilnõÂ obsluzÏneÂ
mõÂsto zajisÏt'uje dostupnost podaÂnõÂ,
b) cÏas, kteryÂ si podaÂnõÂ vyzÏaduje, nesmõÂ byÂt neoduÊvodneÏneÏ prodluzÏovaÂn.
(5) PodaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm posÏtovnõÂ provozovny
nebo mobilnõÂho obsluzÏneÂho mõÂsta se zajistõÂ kazÏdyÂ pracovnõÂ den.
(6) V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ 10 000
obyvatel, se podaÂnõÂ zajistõÂ takeÂ o sobotaÂch. V sõÂdelnõÂm
celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ 100 000 obyvatel, se podaÂnõÂ
zajistõÂ takeÂ o nedeÏlõÂch a svaÂtcõÂch, pokud za nimi naÂsleduje pracovnõÂ den. V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce
nezÏ 250 000 obyvatel, se podaÂnõÂ zajistõÂ kazÏdyÂ den azÏ do
24 hodin; to neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ nedeÏle nebo svaÂtku, za
nimizÏ nenaÂsleduje pracovnõÂ den.
(7) Doba, po kterou posÏtovnõÂ provozovna podle
§ 350 odst. 9 zajisÏt'uje podaÂnõÂ, se prÏizpuÊsobõÂ potrÏebaÂm
cestujõÂcõÂch pravidelnyÂch leteckyÂch linek do zahranicÏõÂ
s odletem beÏhem dne.
§ 352
Informace o obsluzÏnyÂch mõÂstech zajisÏt'ujõÂcõÂch podaÂnõÂ
(1) KazÏdaÂ posÏtovnõÂ schraÂnka se opatrÏõÂ informacÏnõÂm sÏtõÂtkem, na ktereÂm je uvedena doba vyÂbeÏru
posÏtovnõÂ schraÂnky, naÂzev posÏtovnõÂ provozovny, kteraÂ
vyÂbeÏr posÏtovnõÂ schraÂnky zajisÏt'uje, jejõÂ adresa a telefonnõÂ
cÏõÂslo.
(2) Informace o dennõÂ dobeÏ, beÏhem nõÂzÏ posÏtovnõÂ
provozovna zajisÏt'uje podaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂch
posÏtovnõÂch sluzÏeb, se uvede u vchodu do posÏtovnõÂ provozovny tak, aby byla verÏejnosti trvale prÏõÂstupnaÂ.
(3) SpolecÏneÏ s informacõÂ podle odstavce 2 se
uvede i informace o tom, kteraÂ posÏtovnõÂ provozovna
v okolõÂ zajisÏt'uje podaÂnõÂ v teÂ dobeÏ, kdy je nezajisÏt'uje
mõÂstnõÂ posÏtovnõÂ provozovna.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ vsÏem fyzickyÂm
osobaÂm, ktereÂ se podle jeho poznatkuÊ zdrzÏujõÂ v oblasti,
pro kterou mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto zajisÏt'uje podaÂnõÂ,
a vsÏem praÂvnickyÂm osobaÂm, ktereÂ podle jeho poznatkuÊ
majõÂ v teÂto oblasti sveÂ sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu
apod., põÂsemnou informaci o mozÏnosti podaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm mobilnõÂho obsluzÏneÂho mõÂsta. Tato informace obsahuje uÂdaj o tom, kdy a kde lze prÏõÂslusÏneÂho
pracovnõÂka zastihnout a jak ho lze kontaktovat.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby kteraÂkoliv
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posÏtovnõÂ provozovna v okolõÂ sdeÏlila na pozÏaÂdaÂnõÂ informaci podle odstavce 4.
§ 353
Prodej posÏtovnõÂch znaÂmek
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ a u kazÏdeÂho mobilnõÂho obsluzÏneÂho mõÂsta, ktereÂ zajisÏt'ujõÂ podaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂch
posÏtovnõÂch sluzÏeb, byly trvale v prodeji posÏtovnõÂ
znaÂmky; rozsah tohoto prodeje stanovõÂ odstavce 2 azÏ 7.
(2) V prodeji budou posÏtovnõÂ znaÂmky v takovyÂch
nominaÂlnõÂch hodnotaÂch, aby jimi bylo mozÏno uhradit
kteroukoliv cenu, kteraÂ se hradõÂ prÏed prÏedaÂnõÂm pomocõÂ
posÏtovnõÂch znaÂmek a kteraÂ prÏipadaÂ v uÂvahu u hlavnõÂch
sluzÏeb podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) azÏ c).
(3) NominaÂlnõÂ hodnoty posÏtovnõÂch znaÂmek prodaÂvanyÂch podle odstavce 2 budou takoveÂ,
a) aby pocÏet posÏtovnõÂch znaÂmek nutnyÂch k uÂhradeÏ
ceny byl co nejmensÏõÂ,
b) aby kteroukoliv cenu prÏipadajõÂcõÂ v uÂvahu u hlavnõÂ
sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a), kteraÂ se vztahuje na posÏtovnõÂ zaÂsilku s hmotnostõÂ neprÏesahujõÂcõÂ
50 g, bylo mozÏno uhradit pomocõÂ jedineÂ posÏtovnõÂ
znaÂmky.
(4) V prodeji budou posÏtovnõÂ znaÂmky v takovyÂch
nominaÂlnõÂch hodnotaÂch, aby jimi bylo mozÏno doplnit
kteroukoliv z platnyÂch, drÏõÂve zakoupenyÂch posÏtovnõÂch
znaÂmek do vyÂsÏe ktereÂkoliv ceny podle odstavce 2.
(5) NominaÂlnõÂ hodnoty posÏtovnõÂch znaÂmek prodaÂvanyÂch podle odstavce 4 budou takoveÂ,
a) aby pocÏet posÏtovnõÂch znaÂmek nutnyÂch k uÂhradeÏ
ceny byl co nejmensÏõÂ,
b) aby v prÏõÂpadeÏ zvyÂsÏenõÂ neÏktereÂ z cen prÏipadajõÂcõÂch
v uÂvahu u hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1
põÂsm. a), ktereÂ se vztahujõÂ na posÏtovnõÂ zaÂsilku
s hmotnostõÂ neprÏesahujõÂcõÂ 50 g, rozdõÂl mezi puÊvodnõÂ a novou cenou bylo mozÏno uhradit pomocõÂ
jedineÂ posÏtovnõÂ znaÂmky.
(6) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ zajisÏt'ovat
prodej podle odstavcuÊ 4 a 5, jestlizÏe drÏõÂve zakoupeneÂ
posÏtovnõÂ znaÂmky zpeÏtneÏ odkoupõÂ.
(7) UstanovenõÂ odstavcuÊ 4 azÏ 6 se vztahujõÂ obdobneÏ i na kartonoveÂ lõÂstky, obaÂlky a jineÂ veÏci, na nichzÏ
je natisÏteÏna posÏtovnõÂ znaÂmka. UstanovenõÂ odstavcuÊ 4
azÏ 6 se nevztahujõÂ na obaÂlky s nalepenyÂmi posÏtovnõÂmi
znaÂmkami prodaÂvaneÂ drzÏitelem posÏtovnõÂ licence pod
oznacÏenõÂm ¹obaÂlka prvnõÂho dneª.
§ 354
PuÊsobnost ustanovenõÂ o dodaÂnõÂ
(1) UstanovenõÂ § 355 se vztahuje jen na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle
§ 5 odst. 2 v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese.
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(2) UstanovenõÂ § 356 se vztahuje jen na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky s adresou podle § 5 odst. 2 v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm v adrese, a to tehdy, jestlizÏe jde o hlavnõÂ
sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) a c); nevztahuje se
vsÏak na prÏõÂpady, v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje prÏi dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 52
odst. 5 a § 53 odst. 3.
(3) UstanovenõÂ § 357 se vztahuje jen na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle
§ 5 odst. 2 v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, a to tehdy, jestlizÏe
jde o hlavnõÂ sluzÏbu podle § 19 odst. 1 põÂsm. d), e), g), h)
a j) a odst. 3 põÂsm. b) a c); nevztahuje se vsÏak na prÏõÂpady, v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje prÏi
dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 56 odst. 6 a 8,
§ 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61 odst. 3 a 5.
(4) UstanovenõÂ § 360 se vztahuje jen na ulozÏenõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle
§ 5 odst. 2 a na dodaÂnõÂ takoveÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo
takoveÂho posÏtovnõÂho poukazu po ulozÏenõÂ; nevztahuje
se vsÏak na prÏõÂpady, v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
postupuje prÏi dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 53
odst. 3, § 57 odst. 7 a § 61 odst. 5.
(5) UstanovenõÂ § 361 se vztahuje jen na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky s adresou podle § 5 odst. 2 a posÏtovnõÂ
zaÂsilky adresovaneÂ podle § 5 odst. 3 do dodaÂvacõÂ
schraÂny, pokud jsou dodaÂny do dodaÂvacõÂ schraÂny.
(6) UstanovenõÂ § 362 se vztahuje jen na prÏõÂpady,
v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje prÏi dodaÂnõÂ
neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 53 odst. 3, § 56 odst. 8,
§ 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61 odst. 5, na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky adresovaneÂ podle § 5 odst. 3 do dodaÂvacõÂ schraÂny, pokud nenõÂ dodaÂna do dodaÂvacõÂ
schraÂny, na dodaÂnõÂ posÏtovnõÂho poukazu adresovaneÂho
podle § 5 odst. 3 do dodaÂvacõÂ schraÂny, na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu adresovanyÂch
podle § 5 odst. 3 do posÏtovnõÂ prÏihraÂdky a na dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu s adresou podle
§ 5 odst. 4.
§ 355
DodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ dodaÂnõÂ kazÏdyÂ
pracovnõÂ den, a to jednou denneÏ v obdobõÂ od 8
do 16 hodin.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ pokus o dodaÂnõÂ
zpuÊsobem podle § 52 odst. 1 a 2, § 56 odst. 1 a 3 nebo
§ 60 odst. 1 a 2.
(3) UstanovenõÂ odstavce 2 se nevztahuje na prÏõÂpady, v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje prÏi
dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 52 odst. 5, § 53
odst. 3, § 56 odst. 6 a 8, § 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61
odst. 3 a 5.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ ucÏinit pokus
podle odstavce 2, jestlizÏe
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a) cesta do mõÂsta urcÏeneÂho v adrese nebo dodaÂnõÂ
v tomto mõÂsteÏ jsou pro fyzickou osobu, kteraÂ dodaÂnõÂ zajisÏt'uje, nebezpecÏneÂ,
b) cesta do mõÂsta urcÏeneÂho v adrese nebo dodaÂnõÂ
v tomto mõÂsteÏ jsou spojeny s vaÂzÏnyÂm rizikem
sÏkody na posÏtovnõÂch zaÂsilkaÂch a poukaÂzanyÂch peneÏzÏnõÂch cÏaÂstkaÂch nebo na majetku drzÏitele posÏtovnõÂ licence,
c) za mõÂsto dodaÂnõÂ je v adrese urcÏeno odlehleÂ mõÂsto,
prÏicÏemzÏ prÏõÂstup k neÏmu je spojen s vaÂzÏnyÂmi probleÂmy nebo s naÂklady neuÂmeÏrneÏ vysokyÂmi ve
srovnaÂnõÂ se zaplacenou cenou,
d) mõÂsto dodaÂnõÂ urcÏeneÂ v adrese nenõÂ dostupneÂ po
verÏejneÂ cesteÏ, jejõÂzÏ kvalita odpovõÂdaÂ zpuÊsobu, jakyÂm se prÏepravuje fyzickaÂ osoba zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ,
e) uÂhrn hodnoty posÏtovnõÂch zaÂsilek a poukaÂzanyÂch
peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek, ktereÂ by fyzickaÂ osoba zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ musela mõÂt prÏi sobeÏ, prÏesahuje bezpecÏnostnõÂ limit stanovenyÂ podle odstavce 6,
f) fyzickaÂ osoba zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ, kteraÂ nenõÂ vybavena automobilem, nenõÂ schopna posÏtovnõÂ zaÂsilky,
ktereÂ by musela mõÂt prÏi sobeÏ, pobrat nebo uneÂst,
g) adresaÂt se na mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese v pracovnõÂ
dny nezdrzÏuje,
h) adresaÂt se na mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese zdrzÏuje jen
nepravidelneÏ a zrÏõÂdka,
i) to vyplyÂvaÂ z § 356 nebo § 357.
(5) V prÏõÂpadech podle odstavce 4 põÂsm. a) azÏ d)
drzÏitel posÏtovnõÂ licence põÂsemneÏ oznaÂmõÂ sveÂ rozhodnutõÂ vsÏem fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ se podle jeho poznatkuÊ zdrzÏujõÂ v prÏõÂslusÏneÂm mõÂsteÏ, a vsÏem praÂvnickyÂm
osobaÂm, ktereÂ podle jeho poznatkuÊ majõÂ v prÏõÂslusÏneÂm
mõÂsteÏ sveÂ sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu apod.; nebraÂnõÂ-li
tomu vaÂzÏneÂ duÊvody, ucÏinõÂ tak nejmeÂneÏ jeden meÏsõÂc
prÏed uÂcÏinnostõÂ sveÂho rozhodnutõÂ. Tyto osoby drzÏitel
posÏtovnõÂ licence soucÏasneÏ vyzve, aby si zvolily neÏkteryÂ
ze zpuÊsobuÊ dodaÂnõÂ, ktereÂ prÏichaÂzejõÂ v uÂvahu podle § 55
odst. 7, § 59 odst. 7 nebo § 63 odst. 5. Pokud si to
takovaÂ osoba prÏeje, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jõÂ zrÏõÂdõÂ dodaÂvacõÂ schraÂnu; to neplatõÂ, pokud se rozhodnutõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ licence tyÂkaÂ jen posÏtovnõÂch poukazuÊ.
(6) BezpecÏnostnõÂ limit podle odstavce 4 põÂsm. e)
stanovõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence tak, aby prÏimeÏrÏeneÏ
omezil riziko vzniku sÏkody v prÏõÂpadeÏ prÏepadenõÂ fyzickeÂ osoby zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ; prÏi jeho stanovenõÂ se
prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k tomu, jak velkeÂ je riziko prÏepadenõÂ.
Upustit od dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese muÊzÏe
drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen v rozsahu nezbytneÂm k dodrzÏenõÂ bezpecÏnostnõÂho limitu, a to u teÏch posÏtovnõÂch
zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ, ktereÂ by prÏekrocÏenõÂ bezpecÏnostnõÂho limitu ovlivnily nejveÏtsÏõÂ meÏrou.
(7) Postup podle odstavce 4 põÂsm. f) je mozÏnyÂ jen
tehdy, jestlizÏe posÏtovnõÂ provozovna, kteraÂ je pro danou
adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ, nenõÂ vybavena automobi-
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lem slouzÏõÂcõÂm k dodaÂvaÂnõÂ. Upustit od dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm v adrese muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence jen
v nejnutneÏjsÏõÂm rozsahu, a to u teÏch posÏtovnõÂch zaÂsilek,
ktereÂ majõÂ nejveÏtsÏõÂ rozmeÏry nebo nejveÏtsÏõÂ hmotnost.
(8) Postup podle odstavce 4 põÂsm. f) azÏ h) nenõÂ
mozÏnyÂ v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. d).
(9) NenõÂ-li uÂspeÏsÏnyÂ pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem
podle § 56 odst. 1 nebo 3, prÏicÏemzÏ tento pokus je podle
odstavce 2 vyzÏadovaÂn, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ
pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle § 56 odst. 4.
(10) UstanovenõÂ odstavce 9 se nevztahuje na prÏõÂpady podle § 56 odst. 5. Od pokusu o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle odstavce 9 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence
upustit, pokud by takovyÂ postup byl neuÂmeÏrneÏ cÏasoveÏ
naÂrocÏnyÂ.
(11) Je-li pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle § 56
odst. 4 uÂspeÏsÏnyÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ adresaÂtovi neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 52 odst. 1, 2 a 5
oznaÂmenõÂ o tom, komu a kdy byla posÏtovnõÂ zaÂsilka
vydaÂna nebo komu a kdy byla poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstka vyplacena.
(12) V oznaÂmenõÂ podle odstavce 11 drzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle uvede
a) podacõÂ cÏõÂslo posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu,
b) o kterou z hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. d), e), g), h) a j) a odst. 3 põÂsm. b) a c) se
jednaÂ,
c) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu vyÂsÏi poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky,
d) v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. c) vyÂsÏi peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky vybraneÂ prÏi dodaÂnõÂ.
K vyznacÏenõÂ uÂdaje podle põÂsmene b) se uzÏõÂvaÂ zkratek
stanovenyÂch drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.
Postup prÏi dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
§ 356
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence dodaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
vlozÏenõÂm do domovnõÂ schraÂnky adresaÂta jen tehdy,
jestlizÏe
a) domovnõÂ schraÂnka adresaÂta je umõÂsteÏna na verÏejneÂm prostranstvõÂ nebo na jeho hranici, nebo
b) domovnõÂ schraÂnka adresaÂta je umõÂsteÏna uvnitrÏ budovy prÏõÂstupneÂ z verÏejneÂho prostranstvõÂ, nebo
c) domovnõÂ schraÂnka je umõÂsteÏna uvnitrÏ budovy, do
nõÂzÏ se vchaÂzõÂ prÏes sousedõÂcõÂ budovu, kteraÂ splnÏuje
pozÏadavek podle põÂsmene b).
(2) Postupovat podle odstavce 1 põÂsm. b) a c) vsÏak
drzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ, jestlizÏe
a) domovnõÂ schraÂnka adresaÂta nenõÂ umõÂsteÏna poblõÂzÏ
vchodu do budovy, nebo
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b) domovnõÂ schraÂnka adresaÂta je umõÂsteÏna v jineÂm
podlazÏõÂ nezÏ vchod, nebo
c) budova je v dobeÏ pokusu o dodaÂnõÂ neprÏõÂstupnaÂ.
(3) Budova se nepovazÏuje za neprÏõÂstupnou podle
odstavce 2 põÂsm. c), jestlizÏe byl drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedaÂn klõÂcÏ od jejõÂho vchodu. DrzÏitel posÏtovnõÂ
licence na pozÏaÂdaÂnõÂ sdeÏlõÂ, kolik exemplaÂrÏuÊ klõÂcÏe je
trÏeba prÏedat; drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe vyzÏadovat
nejvyÂsÏe trÏi exemplaÂrÏe klõÂcÏe.
(4) Budovu, kteraÂ je opatrÏena jednõÂm, prÏõÂpadneÏ
dveÏma zvonky zvlaÂsÏteÏ k tomu uÂcÏelu oznacÏenyÂmi, lze
povazÏovat za neprÏõÂstupnou podle odstavce 2 põÂsm. c)
jen tehdy, jestlizÏe nenõÂ zprÏõÂstupneÏna ani po zazvoneÏnõÂ
na tento zvonek, prÏõÂpadneÏ po zazvoneÏnõÂ na oba tyto
zvonky.
(5) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence nevlozÏõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku, jejõÂzÏ rozmeÏry prÏesahujõÂ rozmeÏry beÏzÏneÂ
domovnõÂ schraÂnky, do domovnõÂ schraÂnky adresaÂta, pro
dalsÏõÂ postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence platõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ § 357.
(6) NenõÂ-li v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 5 pokus podle § 52 odst. 1 a 2 o dodaÂnõÂ jinyÂm zpuÊsobem nezÏ
vlozÏenõÂm do domovnõÂ schraÂnky adresaÂta uÂspeÏsÏnyÂ, prÏicÏemzÏ tento pokus je pozÏadovaÂn podle § 355 odst. 3
a § 357, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ pokus o dodaÂnõÂ
zpuÊsobem podle § 52 odst. 3.
(7) UstanovenõÂ odstavce 6 se nevztahuje na prÏõÂpady podle § 52 odst. 4. Od pokusu o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle odstavce 6 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence
upustit, pokud by takovyÂ postup byl neuÂmeÏrneÏ cÏasoveÏ
naÂrocÏnyÂ.
(8) Je-li pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle § 52
odst. 3 uÂspeÏsÏnyÂ, pro dalsÏõÂ postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence platõÂ obdobneÏ § 355 odst. 11 a 12.
(9) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence nevlozÏõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku do domovnõÂ schraÂnky adresaÂta, kteryÂ je
praÂvnickou osobou, nebo jestlizÏe takovyÂ adresaÂt domovnõÂ schraÂnku nemaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence se pokusõÂ o dodaÂnõÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ se zdrzÏuje v kancelaÂrÏi, provozovneÏ nebo jineÂ uzavrÏeneÂ prostorÏe oznacÏeneÂ
naÂzvem adresaÂta. PodmõÂnkou vsÏak je, zÏe se vchod do
teÂto prostory nachaÂzõÂ poblõÂzÏ vchodu do budovy a na
tomteÂzÏ podlazÏõÂ nebo zÏe tato prostora je prÏõÂstupnaÂ z verÏejneÂho prostranstvõÂ.
(10) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence neprodleneÏ põÂsemneÏ
upozornõÂ adresaÂty, jichzÏ se to tyÂkaÂ, na skutecÏnosti,
ktereÂ znemozÏnÏujõÂ dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
nebo ktereÂ podle § 356 opravnÏujõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ licence k tomu, aby od dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
upustil.
(11) Postup podle odstavce 10 se nevztahuje na
prÏõÂpady, v nichzÏ by prÏedaÂnõÂ põÂsemneÂho upozorneÏnõÂ
bylo neuÂmeÏrneÏ slozÏiteÂ.

§ 357
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence se pokusõÂ o dodaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu jen v takoveÂ
budoveÏ,
a) kteraÂ je prÏõÂstupnaÂ z verÏejneÂho prostranstvõÂ, nebo
b) do nõÂzÏ se vchaÂzõÂ prÏes sousedõÂcõÂ budovu, kteraÂ splnÏuje pozÏadavek podle põÂsmene a).
(2) Postupovat podle odstavce 1 vsÏak drzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ, jestlizÏe
a) dodaÂnõÂ by se meÏlo uskutecÏnit v 5. a vysÏsÏõÂm nadzemnõÂm podlazÏõÂ, prÏicÏemzÏ nenõÂ mozÏno pouzÏõÂt vyÂtah,
b) v prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti budovy nemaÂ verÏejnost volnyÂ pohyb,
c) v budoveÏ poblõÂzÏ vchodu nejsou informace usnadnÏujõÂcõÂ fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ zajisÏt'uje dodaÂnõÂ, orientaci v budoveÏ,
d) dodaÂnõÂ by se meÏlo uskutecÏnit v mõÂsteÏ, ktereÂ je
neoduÊvodneÏneÏ daleko od vchodu,
e) budova je v dobeÏ pokusu o dodaÂnõÂ neprÏõÂstupnaÂ.
(3) Podle odstavce 2 põÂsm. b) se nepostupuje,
jestlizÏe se maÂ dodaÂnõÂ uskutecÏnit poblõÂzÏ vchodu do budovy, prÏicÏemzÏ fyzickaÂ osoba zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ maÂ k tomuto mõÂstu volnyÂ prÏõÂstup.
(4) Podle odstavce 2 põÂsm. c) se nepostupuje, jestlizÏe je nalezenõÂ prÏõÂslusÏneÂho mõÂsta v budoveÏ snadneÂ i bez
teÏchto informacõÂ.
(5) Budova se nepovazÏuje za neprÏõÂstupnou podle
odstavce 2 põÂsm. e), jestlizÏe byl drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedaÂn klõÂcÏ od jejõÂho vchodu. DrzÏitel posÏtovnõÂ
licence na pozÏaÂdaÂnõÂ sdeÏlõÂ, kolik exemplaÂrÏuÊ klõÂcÏe je
trÏeba prÏedat; drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe vyzÏadovat
nejvyÂsÏe trÏi exemplaÂrÏe klõÂcÏe.
(6) Budovu, kteraÂ je opatrÏena jednõÂm, prÏõÂpadneÏ
dveÏma zvonky zvlaÂsÏteÏ k tomu uÂcÏelu oznacÏenyÂmi, lze
povazÏovat za neprÏõÂstupnou podle odstavce 2 põÂsm. e)
jen tehdy, jestlizÏe nenõÂ zprÏõÂstupneÏna ani po zazvoneÏnõÂ
na tento zvonek, prÏõÂpadneÏ po zazvoneÏnõÂ na oba tyto
zvonky.
(7) Budovu, kteraÂ je opatrÏena zvonkem oznacÏenyÂm prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta, kteryÂ
je fyzickou osobou, nebo naÂzvem adresaÂta, kteryÂ je
praÂvnickou osobou, lze povazÏovat za neprÏõÂstupnou
podle odstavce 2 põÂsm. e) jen tehdy, jestlizÏe nenõÂ
zprÏõÂstupneÏna ani po zazvoneÏnõÂ na tento zvonek.
(8) V prÏõÂpadeÏ neuÂspeÏsÏneÂho pokusu podle odstavce
7 se pozÏadavek podle odstavce 1 povazÏuje za dodrzÏenyÂ.
(9) JestlizÏe je za mõÂsto dodaÂnõÂ urcÏena v adrese budova, kteraÂ nevyhovuje pozÏadavkuÊm podle odstavce 1,
na hranici verÏejneÂho prostranstvõÂ je vsÏak zvonek oznacÏenyÂ prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta, kteryÂ
je fyzickou osobou, nebo naÂzvem adresaÂta, kteryÂ je
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praÂvnickou osobou, drzÏitel posÏtovnõÂ licence se pokusõÂ
o kontakt s adresaÂtem pomocõÂ tohoto zvonku. Je-li
dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 56 odst. 1, 3 a 4
a § 60 odst. 1 a 2 mozÏneÂ, uskutecÏnõÂ se v mõÂsteÏ, kde je
umõÂsteÏn zvonek.
(10) JestlizÏe je v prÏõÂpadech podle odstavce 2
põÂsm. a) azÏ d) poblõÂzÏ vchodu do budovy zvonek oznacÏenyÂ prÏõÂjmenõÂm shodnyÂm s prÏõÂjmenõÂm adresaÂta, kteryÂ
je fyzickou osobou, nebo naÂzvem adresaÂta, kteryÂ je
praÂvnickou osobou, drzÏitel posÏtovnõÂ licence se pokusõÂ
o kontakt s adresaÂtem pomocõÂ tohoto zvonku. Je-li
dodaÂnõÂ neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ podle § 56 odst. 1, 3 a 4
a § 60 odst. 1 a 2 mozÏneÂ, uskutecÏnõÂ se v mõÂsteÏ, kde je
umõÂsteÏn zvonek, prÏõÂpadneÏ v jineÂm dohodnuteÂm mõÂsteÏ
v budoveÏ.
(11) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 10 platõÂ obdobneÏ
i pro plneÏnõÂ pozÏadavku podle § 355 odst. 9.
(12) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence neprodleneÏ põÂsemneÏ
upozornõÂ adresaÂty, jichzÏ se to tyÂkaÂ, na skutecÏnosti,
ktereÂ znemozÏnÏujõÂ dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
nebo ktereÂ podle § 357 opravnÏujõÂ drzÏitele posÏtovnõÂ licence k tomu, aby od dodaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
upustil.
(13) Postup podle odstavce 12 se nevztahuje na
prÏõÂpady, v nichzÏ by prÏedaÂnõÂ põÂsemneÂho upozorneÏnõÂ
bylo neuÂmeÏrneÏ slozÏiteÂ.
OpatrÏenõÂ adresaÂta v souvislosti
s dodaÂnõÂm v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese
§ 358
(1) PõÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ adresaÂta podle § 56 odst. 2
a odst. 5 põÂsm. b), zÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂ poukazy dodaÂvat jen
jemu, lze drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedat prostrÏednictvõÂm ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovny. DrzÏitel posÏtovnõÂ
licence prÏevzetõÂ prohlaÂsÏenõÂ potvrdõÂ.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 1,
a) je-li prohlaÂsÏenõÂ prÏedaÂno prostrÏednictvõÂm posÏtovnõÂ
provozovny, kteraÂ je pro danou adresu urcÏena
jako dodaÂvacõÂ, pocÏõÂnaje druhyÂm pracovnõÂm dnem
po jeho prÏedaÂnõÂ,
b) je-li prohlaÂsÏenõÂ prÏedaÂno prostrÏednictvõÂm jineÂ posÏtovnõÂ provozovny, pocÏõÂnaje paÂtyÂm pracovnõÂm
dnem po jeho prÏedaÂnõÂ.
(3) AdresaÂt muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence od postupu
podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 1 upustil; zÏaÂdost musõÂ byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 3 ve stejnyÂch lhuÊtaÂch jako
v odstavci 2.
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(5) PõÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ podle § 52 odst. 4 nebo
§ 56 odst. 5 põÂsm. a), zÏe adresaÂt se zpuÊsobem dodaÂvaÂnõÂ
podle § 52 odst. 3 nebo § 56 odst. 4 nesouhlasõÂ, lze
drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedat prostrÏednictvõÂm ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovny. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence
prÏevzetõÂ prohlaÂsÏenõÂ potvrdõÂ.
(6) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 5,
a) je-li prohlaÂsÏenõÂ prÏedaÂno prostrÏednictvõÂm posÏtovnõÂ
provozovny, kteraÂ je pro danou adresu urcÏena
jako dodaÂvacõÂ, pocÏõÂnaje druhyÂm pracovnõÂm dnem
po jeho prÏedaÂnõÂ,
b) je-li prohlaÂsÏenõÂ prÏedaÂno prostrÏednictvõÂm jineÂ posÏtovnõÂ provozovny, pocÏõÂnaje paÂtyÂm pracovnõÂm
dnem po jeho prÏedaÂnõÂ.
(7) AdresaÂt muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence od postupu
podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 5 upustil; zÏaÂdost musõÂ byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(8) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 7 ve stejnyÂch lhuÊtaÂch jako
v odstavci 6.
(9) AdresaÂt, kteryÂ je fyzickou osobou a kteryÂ
drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedal nebo soucÏasneÏ prÏedaÂvaÂ
prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 5, muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel
posÏtovnõÂ licence namõÂsto pokusu o dodaÂnõÂ zpuÊsobem
podle § 52 odst. 3 nebo § 56 odst. 4 ucÏinil pokus o dodaÂnõÂ zmocneÏnci adresaÂta.
(10) ZÏaÂdost podle odstavce 9 muÊzÏe adresaÂt uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt
uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ. SoucÏasneÏ se zÏaÂdostõÂ musõÂ byÂt prÏedaÂno
zmocneÏnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se fyzickeÂ osoby, kteraÂ maÂ byÂt povazÏovaÂna za zmocneÏnce adresaÂta.
(11) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 9,
a) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ je pro danou adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ,
pocÏõÂnaje druhyÂm pracovnõÂm dnem po jejõÂm uplatneÏnõÂ,
b) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v jineÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
pocÏõÂnaje paÂtyÂm pracovnõÂm dnem po jejõÂm uplatneÏnõÂ.
(12) PrÏi dodaÂnõÂ nenõÂ zapotrÏebõÂ, aby zmocneÏnec
adresaÂta sveÂ opraÂvneÏnõÂ prokazoval jinyÂm zpuÊsobem.
(13) ZÏaÂdost podle odstavce 9 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence odmõÂtnout, pokud by takovyÂ postup vyzÏadoval neuÂmeÏrneÏ mnoho cÏasu.
(14) AdresaÂt muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence od postupu
podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 9 upustil; zÏaÂ-
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dost musõÂ byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.

§ 360
UlozÏenõÂ a dodaÂnõÂ po ulozÏenõÂ

(15) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 14 ve stejnyÂch lhuÊtaÂch jako
v odstavci 11.

(1) Ve vyÂzveÏ podle § 53 odst. 1, § 57 odst. 1 nebo
§ 61 odst. 1 drzÏitel posÏtovnõÂ licence uvede
a) naÂzev posÏtovnõÂ provozovny, ve ktereÂ si maÂ adresaÂt
posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku
vyzvednout, jejõÂ adresu a telefonnõÂ cÏõÂslo,
b) dennõÂ dobu, beÏhem nõÂzÏ si lze posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku vyzvednout,
c) poslednõÂ den, ve kteryÂ si lze posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku jesÏteÏ vyzvednout,
d) podacõÂ cÏõÂslo posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu,
e) o kterou z hlavnõÂch sluzÏeb podle § 19 odst. 1
põÂsm. a), c) azÏ e), g), h) a j) a odst. 3 põÂsm. b) a c)
se jednaÂ,
f) v prÏõÂpadeÏ posÏtovnõÂho poukazu vyÂsÏi poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky,
g) v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. b) upozorneÏnõÂ, zÏe posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo
posÏtovnõÂ poukaz budou dodaÂny jen do vlastnõÂch
rukou adresaÂta,
h) v prÏõÂpadeÏ doplnÏkoveÂ sluzÏby podle § 44 odst. 1
põÂsm. c) vyÂsÏi peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, kteraÂ bude vybraÂna
prÏi dodaÂnõÂ,
i) v prÏõÂpadeÏ, zÏe pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle § 52
odst. 1 a 2, § 56 odst. 1 a 3 nebo § 60 odst. 1 a 2
nebyl ucÏineÏn, upozorneÏnõÂ na tuto skutecÏnost.
K vyznacÏenõÂ uÂdaje podle põÂsmene e) se uzÏõÂvaÂ zkratek
stanovenyÂch drzÏitelem posÏtovnõÂ licence.

(16) Postup podle odstavcuÊ 5 azÏ 15 se nepovazÏuje
za samostatnou sluzÏbu poskytovanou adresaÂtovi nebo
jeho zmocneÏnci.
§ 359
(1) AdresaÂt, kteryÂ je fyzickou osobou, muÊzÏe v prÏõÂpadeÏ trvaleÂho stavu podle § 357 odst. 2 põÂsm. a) pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinil pokus o dodaÂnõÂ
jednomu, prÏõÂpadneÏ dveÏma zmocneÏncuÊm adresaÂta; podmõÂnkou vsÏak je, zÏe zmocneÏnec, prÏõÂpadneÏ oba zmocneÏnci jsou v teÂzÏe budoveÏ.
(2) ZÏaÂdost podle odstavce 1 muÊzÏe adresaÂt uplatnit
v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt
uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ. SoucÏasneÏ se zÏaÂdostõÂ musõÂ byÂt prÏedaÂno
zmocneÏnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se jedneÂ, prÏõÂpadneÏ obou fyzickyÂch
osob, ktereÂ majõÂ byÂt povazÏovaÂny za zmocneÏnce adresaÂta.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 1,
a) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ je pro danou adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ,
pocÏõÂnaje druhyÂm pracovnõÂm dnem po jejõÂm uplatneÏnõÂ,
b) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v jineÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
pocÏõÂnaje paÂtyÂm pracovnõÂm dnem po jejõÂm uplatneÏnõÂ.
(4) PrÏi dodaÂnõÂ nenõÂ zapotrÏebõÂ, aby zmocneÏnec adresaÂta sveÂ opraÂvneÏnõÂ prokazoval jinyÂm zpuÊsobem.

(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ prÏedat adresaÂtovi vyÂzvu podle odstavce 1, jestlizÏe se v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) a c) nepozÏaduje, aby ucÏinil pokus o dodaÂnõÂ zpuÊsobem podle § 52
odst. 1 a 2.

(5) Je-li v prÏõÂpadeÏ, zÏe se zÏaÂdost podle odstavce 1
tyÂkaÂ dvou zmocneÏncuÊ, pokus o dodaÂnõÂ jednomu z nich
neuÂspeÏsÏnyÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ pokus o dodaÂnõÂ druheÂmu zmocneÏnci.

(3) Pokud prÏedaÂnõÂ vyÂzvy podle odstavce 1 braÂnõÂ
prÏekaÂzÏka, u nõÂzÏ lze prÏedpoklaÂdat, zÏe v kraÂtkeÂ dobeÏ
pomine, drzÏitel posÏtovnõÂ licence pokus o prÏedaÂnõÂ vyÂzvy ve vhodneÂ dobeÏ opakuje.

(6) AdresaÂt muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence od postupu
podle prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂho v odstavci 1 upustil; zÏaÂdost musõÂ byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.

(4) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o tom, kde budou posÏtovnõÂ
zaÂsilky a posÏtovnõÂ poukazy uklaÂdaÂny, vychaÂzõÂ drzÏitel
posÏtovnõÂ licence z naÂsledujõÂcõÂch zaÂsad:
a) posÏtovnõÂ provozovny zajisÏt'ujõÂcõÂ dodaÂnõÂ ulozÏenyÂch
posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ (daÂle jen
¹uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovnyª) budou adresaÂtuÊm dostupneÂ bez neuÂmeÏrnyÂch komplikacõÂ,
b) prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem se prÏihlõÂzÏõÂ k pocÏtu uklaÂdanyÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ.

(7) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 6 ve stejnyÂch lhuÊtaÂch jako
v odstavci 3.
(8) UstanovenõÂ § 355 odst. 9 azÏ 12 se na prÏõÂpad
podle § 359 nevztahuje.
(9) Postup podle § 359 se nepovazÏuje za samostatnou sluzÏbu poskytovanou adresaÂtovi nebo jeho zmocneÏnci.

(5) UklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovna se zrÏõÂdõÂ v kazÏdeÂm sõÂdelnõÂm celku nebo v jeho okolõÂ; nenõÂ-li tato
posÏtovnõÂ provozovna dostupnaÂ pomocõÂ verÏejneÂ linkoveÂ
dopravy1) nebo verÏejneÂ draÂzÏnõÂ dopravy,2) vzdaÂlenost
z ktereÂkoliv cÏaÂsti sõÂdelnõÂho celku k posÏtovnõÂ provo-
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zovneÏ nesmõÂ prÏesahovat 2 km. JestlizÏe je vsÏak neÏkteraÂ
oblast v sõÂdelnõÂm celku urcÏena vyÂhradneÏ k jineÂmu
uÂcÏelu nezÏ bydlenõÂ, ke vzdaÂlenosti uvnitrÏ teÂto oblasti
se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(6) V sõÂdelnõÂm celku s velkyÂm pocÏtem uklaÂdanyÂch
posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ se v zaÂvislosti
na jejich pocÏtu zrÏõÂdõÂ võÂce uklaÂdacõÂch posÏtovnõÂch provozoven.
(7) UstanovenõÂ odstavce 5 se netyÂkaÂ sõÂdelnõÂch
celkuÊ, ktereÂ jsou urcÏeny vyÂhradneÏ k jineÂmu uÂcÏelu nezÏ
bydlenõÂ.
(8) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o dennõÂ dobeÏ, beÏhem nõÂzÏ
uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovny zajisÏt'ujõÂ dodaÂnõÂ ulozÏenyÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ, a o zpuÊsobu, kteryÂm dodaÂnõÂ zajisÏt'ujõÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
vychaÂzõÂ z naÂsledujõÂcõÂch zaÂsad:
a) prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem se prÏihlõÂzÏõÂ k pocÏtu uklaÂdanyÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ,
b) cÏas, kteryÂ si dodaÂnõÂ vyzÏaduje, nesmõÂ byÂt neoduÊvodneÏneÏ prodluzÏovaÂn.
(9) DodaÂnõÂ ulozÏeneÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu se zajistõÂ kazÏdyÂ pracovnõÂ den. V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ 10 000 obyvatel, se nejmeÂneÏ v jedneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ zajistõÂ dodaÂnõÂ takeÂ
o sobotaÂch; v sõÂdelnõÂm celku s podstatneÏ veÏtsÏõÂm pocÏtem
obyvatel se v zaÂvislosti na tomto pocÏtu zrÏõÂdõÂ võÂce takovyÂch posÏtovnõÂch provozoven.
(10) UklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovna na pozÏaÂdaÂnõÂ
sdeÏlõÂ, ve ktereÂ dennõÂ dobeÏ zajisÏt'uje dodaÂnõÂ ulozÏenyÂch
posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ.
(11) Pokud nebylo dohodnuto neÏco jineÂho, na
dodaÂnõÂ podle § 54 odst. 2, § 58 odst. 2 a § 62 odst. 2
se vztahujõÂ ustanovenõÂ § 355 azÏ 357.
§ 361
DodaÂnõÂ do dodaÂvacõÂ schraÂny
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence muÊzÏe zrÏõÂdit dodaÂvacõÂ
schraÂnu jen se souhlasem adresaÂta. O zrÏõÂzenõÂ dodaÂvacõÂ
schraÂny se sepõÂsÏe zaÂpis, kteryÂ upravõÂ podrobnosti jejõÂho
pouzÏõÂvaÂnõÂ.
(2) ZrÏõÂzenõÂ dodaÂvacõÂ schraÂny podle § 355 odst. 5
se nepovazÏuje za samostatnou sluzÏbu poskytovanou
adresaÂtovi.
(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o umõÂsteÏnõÂ dodaÂvacõÂ schraÂny
zrÏizovaneÂ podle § 355 odst. 5 prÏihlõÂzÏõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ
licence k tomu, aby pochuÊzka adresaÂta nebo jineÂ jõÂm
poveÏrÏeneÂ osoby za uÂcÏelem vybraÂnõÂ dodaÂvacõÂ schraÂny
byla pokud mozÏno co nejkratsÏõÂ.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ dodaÂnõÂ do dodaÂvacõÂ schraÂny kazÏdyÂ pracovnõÂ den, a to jednou denneÏ
v obdobõÂ od 8 do 16 hodin.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence adresaÂtovi põÂsemneÏ
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oznaÂmõÂ, ve ktereÂm obdobõÂ beÏhem dne bude dodaÂnõÂ
do dodaÂvacõÂ schraÂny uskutecÏnÏovaÂno.
§ 362
DodaÂnõÂ v ostatnõÂch prÏõÂpadech
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂho poukazu a umozÏnõÂ vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vyÂzvy prÏedaneÂ podle
§ 57 odst. 5 a 6 a § 61 odst. 4 z posÏtovnõÂ prÏihraÂdky
kazÏdyÂ pracovnõÂ den.
(2) JestlizÏe je prÏõÂslusÏnaÂ posÏtovnõÂ provozovna takeÂ
uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovnou, dennõÂ doba, beÏhem
nõÂzÏ je zajisÏt'ovaÂna nebo umozÏnÏovaÂna cÏinnost podle odstavce 1, nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ, nezÏ je dennõÂ doba podle § 360
odst. 8 a 9. PrÏi rozhodovaÂnõÂ o zpuÊsobu, kteryÂm jsou
cÏinnosti podle odstavce 1 zajisÏt'ovaÂny a umozÏnÏovaÂny,
vychaÂzõÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence ze zaÂsady, zÏe cÏas, kteryÂ
si tyto cÏinnosti vyzÏadujõÂ, nesmõÂ byÂt neoduÊvodneÏneÏ
prodluzÏovaÂn.
(3) Pokud nebylo dohodnuto neÏco jineÂho, na dodaÂnõÂ podle § 58 odst. 2 a § 62 odst. 2 se vztahujõÂ ustanovenõÂ § 355 azÏ 357.
§ 363
OpatrÏenõÂ adresaÂta
v souvislosti s dodaÂnõÂm v posÏtovnõÂ provozovneÏ
(1) ZÏaÂdost adresaÂta podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1
nebo § 63 odst. 1 o prodlouzÏenõÂ lhuÊty, po kterou je
jemu adresovanaÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏipravena k vyzvednutõÂ v posÏtovnõÂ provozovneÏ, lze uplatnit jen v teÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, v nõÂzÏ je posÏtovnõÂ zaÂsilka prÏipravena
k vyzvednutõÂ; lze ji uplatnit i telefonicky.
(2) ZÏaÂdost adresaÂta podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1
nebo § 63 odst. 1 o prodlouzÏenõÂ lhuÊty, po kterou budou jemu adresovaneÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky prÏipraveny k vyzvednutõÂ v posÏtovnõÂ provozovneÏ, lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ. ZÏaÂdost musõÂ vsÏak byÂt
uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 2 ode dne stanoveneÂho adresaÂtem. AdresaÂt vsÏak nemuÊzÏe pozÏadovat, aby drzÏitel
posÏtovnõÂ licence takto postupoval,
a) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ je pro danou adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ,
drÏõÂve nezÏ od druheÂho pracovnõÂho dne po jejõÂm
uplatneÏnõÂ,
b) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v jineÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
drÏõÂve nezÏ od paÂteÂho pracovnõÂho dne po jejõÂm
uplatneÏnõÂ.
(4) PrÏi uplatneÏnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 2 musõÂ
adresaÂt stanovit, jak dlouho maÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
takto postupovat; tato doba nemuÊzÏe byÂt delsÏõÂ nezÏ jeden
meÏsõÂc.
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(5) JestlizÏe si adresaÂt v prÏõÂpadeÏ podle § 360 nemuÊzÏe posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz v uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ vyzvednout, protozÏe mu to
jejõÂ dennõÂ doba pro vydaÂvaÂnõÂ ulozÏenyÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek nebo posÏtovnõÂch poukazuÊ neumozÏnÏuje, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence na pozÏaÂdaÂnõÂ ulozÏõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo posÏtovnõÂ poukaz v jineÂ adresaÂtem zvoleneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ v okolõÂ.
(6) ZÏaÂdost podle odstavce 5 lze uplatnit jen v puÊvodnõÂ uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ; lze ji uplatnit
i telefonicky. ZmeÏna uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovny
nemaÂ vliv na lhuÊtu pro vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu ani na zpuÊsob, jakyÂm se tato
lhuÊta urcÏuje.
(7) JestlizÏe by si adresaÂt v prÏõÂpadeÏ podle § 360
nemohl posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂ poukazy
v uklaÂdacõÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ vyzvedaÂvat, protozÏe
mu to jejõÂ dennõÂ doba pro vydaÂvaÂnõÂ ulozÏenyÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek nebo posÏtovnõÂch poukazuÊ neumozÏnÏuje,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence bude na pozÏaÂdaÂnõÂ uklaÂdat
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo posÏtovnõÂ poukazy v jineÂ adresaÂtem zvoleneÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ v okolõÂ.
(8) ZÏaÂdost podle odstavce 7 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(9) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 7 ode dne stanoveneÂho adresaÂtem; pokud se adresaÂt a drzÏitel posÏtovnõÂ licence nedohodnou jinak, mezi uplatneÏnõÂm zÏaÂdosti a tõÂmto
dnem musõÂ uplynout nejmeÂneÏ peÏt pracovnõÂch dnuÊ.
(10) Postup podle odstavcuÊ 1 azÏ 6 se nepovazÏuje
za samostatnou sluzÏbu poskytovanou adresaÂtovi.
§ 364
DodaÂnõÂ prostrÏednõÂkovi
Na postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence v prÏõÂpadech
podle § 55 odst. 2, § 59 odst. 2 a § 63 odst. 2 se vztahujõÂ
obdobneÏ ustanovenõÂ § 355 azÏ 363.
§ 365
ZprostrÏedkovaneÂ dodaÂnõÂ
(1) Na postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence v prÏõÂpadech podle § 61 odst. 3 se vztahujõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ
§ 355 azÏ 364.
(2) PosÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstku muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence v prÏõÂpadeÏ podle
§ 61 odst. 3 prÏedat praÂvnickeÂ osobeÏ zprostrÏedkujõÂcõÂ
dodaÂnõÂ jen za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:
a) s ohledem na okolnosti lze duÊvodneÏ prÏedpoklaÂdat,
zÏe praÂvnickaÂ osoba dodaÂnõÂ adresaÂtovi rÏaÂdnyÂm
zpuÊsobem zajistõÂ,
b) drzÏitel posÏtovnõÂ licence praÂvnickou osobu põÂ-

semneÏ poucÏil o naÂlezÏitostech dodaÂnõÂ podle teÂto
vyhlaÂsÏky,
c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence uzavrÏel s praÂvnickou osobou põÂsemnou dohodu, v nõÂzÏ
1. se praÂvnickaÂ osoba zavaÂzala, zÏe dodaÂnõÂ adresaÂtovi ihned po prÏevzetõÂ zprostrÏedkuje, zÏe zajistõÂ
dodrzÏenõÂ naÂlezÏitostõÂ dodaÂnõÂ podle teÂto vyhlaÂsÏky a zÏe v prÏõÂpadeÏ nemozÏnosti dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ
zaÂsilku nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku neprodleneÏ prÏedaÂ zpeÏt drzÏiteli posÏtovnõÂ licence,
2. je stanoveno, jakyÂm zpuÊsobem bude praÂvnickaÂ
osoba prÏedaÂvat drzÏiteli posÏtovnõÂ licence doklady tyÂkajõÂcõÂ se dodaÂnõÂ.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence pruÊbeÏzÏneÏ dohlõÂzÏõÂ na
to, zda praÂvnickaÂ osoba plnõÂ sveÂ povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ
z dohody podle odstavce 2 põÂsm. c); dojde-li k nedostatkuÊm, vyuzÏije vsÏech svyÂch mozÏnostõÂ k zjednaÂnõÂ
naÂpravy.
§ 366
ZmeÏna mõÂsta dodaÂnõÂ
(1) AdresaÂt muÊzÏe pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ
licence dodal posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz
podle § 68 odst. 1 v jineÂm mõÂsteÏ nezÏ uvedeneÂm v adrese.
(2) ZÏaÂdost podle odstavce 1 muÊzÏe adresaÂt uplatnit
v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt
uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje podle zÏaÂdosti uvedeneÂ v odstavci 1 ode dne stanoveneÂho adresaÂtem. AdresaÂt vsÏak nemuÊzÏe pozÏadovat, aby drzÏitel
posÏtovnõÂ licence takto postupoval,
a) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
kteraÂ je pro danou adresu urcÏena jako dodaÂvacõÂ,
drÏõÂve nezÏ od druheÂho pracovnõÂho dne po jejõÂm
uplatneÏnõÂ,
b) je-li zÏaÂdost uplatneÏna v jineÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ,
drÏõÂve nezÏ od paÂteÂho pracovnõÂho dne po jejõÂm
uplatneÏnõÂ.
(4) Postup podle odstavce 3 se nevztahuje na prÏõÂpad podle § 68 odst. 2.
(5) Pro dodaÂnõÂ v jineÂm mõÂsteÏ nezÏ uvedeneÂm v adrese platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 355 azÏ 365.
(6) PrÏi uplatneÏnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 1 musõÂ
adresaÂt stanovit, jak dlouho maÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence
takto postupovat; tato doba nemuÊzÏe byÂt delsÏõÂ nezÏ sÏest
meÏsõÂcuÊ.
(7) ZÏaÂdost podle odstavce 1 drzÏitel posÏtovnõÂ licence odmõÂtne, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo mozÏno jednoznacÏneÏ identifikovat posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂ poukazy, jichzÏ se zÏaÂdost tyÂkaÂ.
(8) NejpozdeÏji peÏt pracovnõÂch dnuÊ prÏed uplynutõÂm doby uvedeneÂ v odstavci 6 muÊzÏe adresaÂt uÂcÏinnost
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zÏaÂdosti podle odstavce 1 prodlouzÏit, a to nejvyÂsÏe o dalsÏõÂch sÏest meÏsõÂcuÊ. ProdlouzÏit uÂcÏinnost zÏaÂdosti muÊzÏe adresaÂt v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak tak
ucÏinit põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏevzetõÂ tohoto
sdeÏlenõÂ potvrdõÂ. ProdluzÏovat uÂcÏinnost zÏaÂdosti lze i opakovaneÏ.
(9) AdresaÂt muÊzÏe v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ pozÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence ke stanoveneÂmu dni prÏedcÏasneÏ ukoncÏil uÂcÏinnost zÏaÂdosti podle
odstavce 1; zÏaÂdost o prÏedcÏasneÂ ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti
musõÂ byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
(10) Pro den prÏedcÏasneÂho ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti puÊvodnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 9 platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ odstavce 3.
Â cÏinnost zÏaÂdosti podle odstavce 1 drzÏitel
(11) U
posÏtovnõÂ licence põÂsemnyÂm sdeÏlenõÂm adresaÂtovi prÏedcÏasneÏ ukoncÏõÂ, pokud by vzhledem ke zmeÏneÏ okolnostõÂ
nebylo jizÏ mozÏno jednoznacÏneÏ identifikovat posÏtovnõÂ
zaÂsilky a posÏtovnõÂ poukazy, jichzÏ se zÏaÂdost tyÂkaÂ.
§ 367
DodaÂnõÂ zmocneÏnci adresaÂta
(1) Pokud zmocneÏnec adresaÂta, kteryÂ je fyzickou
osobou, pozÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky a pokud je dodaÂnõÂ tõÂmto zpuÊsobem podle teÂto vyhlaÂsÏky prÏõÂpustneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz dodaÂ
zmocneÏnci adresaÂta.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence ucÏinõÂ pokus o dodaÂnõÂ
zmocneÏnci adresaÂta jen tehdy, je-li to touto vyhlaÂsÏkou
vyÂslovneÏ prÏedepsaÂno.
(3) Na postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence prÏi dodaÂnõÂ
zmocneÏnci adresaÂta se vztahujõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ
§ 355 azÏ 363 a § 366.
(4) NenõÂ-li dodaÂnõÂ zmocneÏnci adresaÂta podle § 63
odst. 3 mozÏneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zmocneÏnci adresaÂta na pozÏaÂdaÂnõÂ sdeÏlõÂ adresu odesõÂlatele a dalsÏõÂ uÂdaje
tyÂkajõÂcõÂ se teÂto posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo tohoto posÏtovnõÂho poukazu.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ
osveÏdcÏenõÂ, jõÂmzÏ se podle § 55 odst. 4 a § 59 odst. 4
zmocneÏnec adresaÂta muÊzÏe prokazovat prÏi dodaÂnõÂ.
(6) ZÏaÂdost podle odstavce 5 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
SoucÏasneÏ se zÏaÂdostõÂ musõÂ byÂt prÏedaÂno zmocneÏnõÂ jedneÂ
cÏi võÂce fyzickyÂch osob, ktereÂ majõÂ byÂt povazÏovaÂny za
zmocneÏnce adresaÂta. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ
osveÏdcÏenõÂ podle odstavce 5 dohodnutyÂm zpuÊsobem,
a to nejpozdeÏji do jednoho tyÂdne od uplatneÏnõÂ zÏaÂdosti.
(7) OsveÏdcÏenõÂ podle odstavce 5 lze pouzÏõÂt v ktereÂ-
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koliv posÏtovnõÂ provozovneÏ; uÂcÏinnosti nabyÂvaÂ v okamzÏiku, kdy bylo vydaÂno.
(8) PrÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ provozovnou, v nõÂzÏ byla
zÏaÂdost podle odstavce 5 uplatneÏna, nenõÂ v dobeÏ od
jejõÂho uplatneÏnõÂ do vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ zapotrÏebõÂ, aby
zmocneÏnec adresaÂta sveÂ opraÂvneÏnõÂ prokazoval jinyÂm
zpuÊsobem.
(9) AdresaÂt muÊzÏe zÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence osobu, kteraÂ se prokazuje drÏõÂve vydanyÂm osveÏdcÏenõÂm podle odstavce 5, nepovazÏoval jizÏ za zmocneÏnce
adresaÂta.
(10) ZÏaÂdost podle odstavce 9 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna
põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nejpozdeÏji do dvou tyÂdnuÊ zajistõÂ, aby kteraÂkoliv posÏtovnõÂ provozovna postupovala
podle takoveÂ zÏaÂdosti.
(11) AdresaÂt muÊzÏe pozÏadovat, aby lhuÊta podle
odstavce 10 byla zkraÂcena na dva pracovnõÂ dny.
(12) Postup podle odstavcuÊ 1 azÏ 4 se nepovazÏuje
za samostatnou sluzÏbu poskytovanou adresaÂtovi nebo
jeho zmocneÏnci.
§ 368
DodaÂnõÂ zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta
(1) Pokud zaÂkonnyÂ zaÂstupce adresaÂta v prÏõÂpadeÏ
podle § 67 odst. 5 põÂsm. a), b) a c) pozÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ
posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky a pokud je dodaÂnõÂ tõÂmto zpuÊsobem podle teÂto vyhlaÂsÏky
prÏõÂpustneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo posÏtovnõÂ poukaz dodaÂ zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ ucÏinit pokus
o dodaÂnõÂ zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta.
(3) Na postup drzÏitele posÏtovnõÂ licence prÏi dodaÂnõÂ
zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta se vztahujõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ § 355 azÏ 363 a § 366.
(4) NenõÂ-li dodaÂnõÂ zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta
podle § 67 odst. 7 mozÏneÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta na pozÏaÂdaÂnõÂ sdeÏlõÂ adresu
odesõÂlatele a dalsÏõÂ uÂdaje tyÂkajõÂcõÂ se posÏtovnõÂ zaÂsilky
nebo posÏtovnõÂho poukazu.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ
osveÏdcÏenõÂ, jõÂmzÏ se podle § 67 odst. 6 zaÂkonnyÂ zaÂstupce
adresaÂta muÊzÏe prokazovat prÏi dodaÂnõÂ.
(6) ZÏaÂdost podle odstavce 5 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
SoucÏasneÏ se zÏaÂdostõÂ musõÂ byÂt prÏedaÂno prohlaÂsÏenõÂ podle
§ 67 odst. 6 tyÂkajõÂcõÂ se jedneÂ cÏi võÂce osob, ktereÂ majõÂ byÂt
povazÏovaÂny za zaÂkonneÂho zaÂstupce adresaÂta. DrzÏitel
posÏtovnõÂ licence vydaÂ osveÏdcÏenõÂ podle odstavce 5 do-
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hodnutyÂm zpuÊsobem, a to nejpozdeÏji do jednoho
tyÂdne od uplatneÏnõÂ zÏaÂdosti.

poukaz dodaÂn, prokazovala sveÂ opraÂvneÏnõÂ jinyÂm zpuÊsobem.

(7) OsveÏdcÏenõÂ podle odstavce 5 lze pouzÏõÂt v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ; uÂcÏinnosti nabyÂvaÂ v okamzÏiku, kdy bylo vydaÂno.

(5) AdresaÂt muÊzÏe zÏaÂdat, aby drzÏitel posÏtovnõÂ licence fyzickou osobu, kteraÂ se prokazuje drÏõÂve vydanyÂm osveÏdcÏenõÂm podle odstavce 1, nepovazÏoval jizÏ za
osobou opraÂvneÏnou k uÂkonu podle odstavce 1.

(8) PrÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ provozovnou, v nõÂzÏ byla
zÏaÂdost podle odstavce 5 uplatneÏna, nenõÂ v dobeÏ od
jejõÂho uplatneÏnõÂ do vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ zapotrÏebõÂ, aby
zaÂkonnyÂ zaÂstupce adresaÂta sveÂ opraÂvneÏnõÂ prokazoval
jinyÂm zpuÊsobem.
(9) JestlizÏe adresaÂt nebo jinaÂ osoba prokaÂzÏe takovou zmeÏnu osobnõÂch pomeÏruÊ adresaÂta, zÏe podmõÂnky
podle § 67 odst. 5 prÏestaly byÂt splnÏovaÂny, drzÏitel
posÏtovnõÂ licence jizÏ nesmõÂ osobu, kteraÂ se prokazuje
drÏõÂve vydanyÂm osveÏdcÏenõÂm podle odstavce 5, povazÏovat za zaÂkonneÂho zaÂstupce adresaÂta.
(10) OznaÂmenõÂ podle odstavce 9 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏno
põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jeho prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nejpozdeÏji do dvou tyÂdnuÊ zajistõÂ, aby kteraÂkoliv posÏtovnõÂ provozovna postupovala
podle tohoto oznaÂmenõÂ.
(11) AdresaÂt muÊzÏe pozÏadovat, aby lhuÊta podle
odstavce 10 byla zkraÂcena na dva pracovnõÂ dny.
(12) Postup podle odstavcuÊ 1, 3 a 4 se nepovazÏuje
za samostatnou sluzÏbu poskytovanou adresaÂtovi nebo
jeho zmocneÏnci.
§ 369
DodaÂnõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vydaÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ
osveÏdcÏenõÂ, jõÂmzÏ podle § 66 odst. 2 põÂsm. b) muÊzÏe fyzickaÂ osoba prokazovat sveÂ opraÂvneÏnõÂ prÏevzõÂt za adresaÂta, kteryÂ je praÂvnickou osobou, posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo poukaÂzanou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku.
(2) ZÏaÂdost podle odstavce 1 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
SoucÏasneÏ se zÏaÂdostõÂ musõÂ byÂt prÏedaÂno prohlaÂsÏenõÂ podle
§ 66 odst. 2 põÂsm. b) tyÂkajõÂcõÂ se jedneÂ cÏi võÂce fyzickyÂch
osob, ktereÂ majõÂ byÂt povazÏovaÂny za osoby opraÂvneÏneÂ
k uÂkonu podle odstavce 1. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence
vydaÂ osveÏdcÏenõÂ podle odstavce 1 dohodnutyÂm zpuÊsobem, a to nejpozdeÏji do jednoho tyÂdne od uplatneÏnõÂ
zÏaÂdosti.
(3) OsveÏdcÏenõÂ podle odstavce 1 lze pouzÏõÂt v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ; uÂcÏinnosti nabyÂvaÂ v okamzÏiku, kdy bylo vydaÂno.
(4) PrÏi dodaÂnõÂ posÏtovnõÂ provozovnou, v nõÂzÏ byla
zÏaÂdost podle odstavce 1 uplatneÏna, nenõÂ v dobeÏ od
jejõÂho uplatneÏnõÂ do vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ zapotrÏebõÂ, aby
fyzickaÂ osoba, ktereÂ je posÏtovnõÂ zaÂsilka nebo posÏtovnõÂ

(6) ZÏaÂdost podle odstavce 5 lze uplatnit v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ, musõÂ vsÏak byÂt uplatneÏna põÂsemneÏ; drzÏitel posÏtovnõÂ licence jejõÂ prÏevzetõÂ potvrdõÂ.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nejpozdeÏji do dvou tyÂdnuÊ zajistõÂ, aby kteraÂkoliv posÏtovnõÂ provozovna postupovala
podle takoveÂ zÏaÂdosti.
(7) AdresaÂt muÊzÏe pozÏadovat, aby lhuÊta podle odstavce 6 byla zkraÂcena na dva pracovnõÂ dny.
§ 370
VraÂcenõÂ
(1) Na vraÂcenõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂho poukazu podle § 71 odst. 8 a 9 a § 75 odst. 4 se vztahuje
obdobneÏ ustanovenõÂ § 355 azÏ 369 o dodaÂnõÂ.
(2) DuÊvod podle § 71 odst. 10 a 11, pro kteryÂ
drzÏitel posÏtovnõÂ licence nedodal posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo
posÏtovnõÂ poukaz, drzÏitel posÏtovnõÂ licence oznaÂmõÂ s takovou urcÏitostõÂ, aby odesõÂlatel nemeÏl o opraÂvneÏnosti
vraÂcenõÂ duÊvodneÂ pochybnosti.
(3) Pokud drzÏitel posÏtovnõÂ licence nerucÏõÂ za
spraÂvnost informacõÂ, v jejichzÏ duÊsledku posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz nedodal, odesõÂlatele soucÏasneÏ s oznaÂmenõÂm podle odstavce 2 upozornõÂ, zÏe jde
o neoveÏrÏeneÂ informace.
(4) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence nemohl posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz dodat, protozÏe
a) adresaÂt nemeÏl zÏaÂdnyÂ doklad, kteryÂm by se prokaÂzal podle § 66 odst. 1,
b) adresaÂt si z duÊvodu sveÂ neprÏõÂtomnosti ustanovil
zmocneÏnce, tomu vsÏak s ohledem na ustanovenõÂ
§ 63 odst. 3 drzÏitel posÏtovnõÂ licence nemohl posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo posÏtovnõÂ poukaz dodat,
c) drzÏitel posÏtovnõÂ licence nemohl posÏtovnõÂ zaÂsilku
nebo posÏtovnõÂ poukaz s ohledem na ustanovenõÂ
§ 67 odst. 7 dodat zaÂkonneÂmu zaÂstupci adresaÂta,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence odesõÂlatele soucÏasneÏ s oznaÂmenõÂm podle odstavce 2 upozornõÂ, zÏe prÏekaÂzÏky, pro ktereÂ
k dodaÂnõÂ nedosÏlo, by v prÏõÂpadeÏ jineÂ vhodneÂ posÏtovnõÂ
sluzÏby nebo jineÂho vhodneÂho adresaÂta mohly odpadnout.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence na pozÏaÂdaÂnõÂ sdeÏlõÂ adresaÂtovi nebo zmocneÏnci adresaÂta adresu odesõÂlatele
vraÂceneÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo vraÂceneÂho posÏtovnõÂho
poukazu. Takovou zÏaÂdost lze uplatnit jen v posÏtovnõÂ
provozovneÏ, kteraÂ meÏla dodaÂnõÂ zajisÏt'ovat.
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§ 371
DodaÂnõÂ a vraÂcenõÂ
tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂ mezinaÂrodnõÂ sluzÏby
(1) PrÏi dodaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂm se zaÂkladnõÂ mezinaÂrodnõÂ
sluzÏby drzÏitel posÏtovnõÂ licence postupuje obdobneÏ podle ustanovenõÂ teÂto vyhlaÂsÏky tyÂkajõÂcõÂch se dodaÂnõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 se nevztahuje na prÏõÂpady, v nichzÏ by byl takovyÂ postup v rozporu se zaÂvazky, ktereÂ maÂ drzÏitel posÏtovnõÂ licence vuÊcÏi zahranicÏnõÂmu provozovateli.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se vztahuje i na prÏõÂpady, v nichzÏ drzÏitel posÏtovnõÂ licence zajisÏt'uje vraÂcenõÂ
tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂ mezinaÂrodnõÂ sluzÏby.
§ 372
Rychlost a spolehlivost zaÂkladnõÂch sluzÏeb
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vychaÂzõÂ ze zaÂsady, zÏe
cÏas, kteryÂ prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb uplyne od
podaÂnõÂ do dodaÂnõÂ nebo vraÂcenõÂ, nesmõÂ byÂt neoduÊvodneÏneÏ prodluzÏovaÂn.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby lhuÊty podle § 36 odst. 8, § 39 odst. 4 a § 41 odst. 3 byly dodrzÏeny nejmeÂneÏ u 99,5 % poskytnutyÂch posÏtovnõÂch
sluzÏeb, a to samostatneÏ pro kazÏdou z hlavnõÂch sluzÏeb
podle § 19 odst. 1 põÂsm. j) a odst. 3 põÂsm. a) a c).
(3) SplneÏnõÂ pozÏadavku podle odstavce 2 se hodnotõÂ na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zjisÏteÏnyÂch drzÏitelem posÏtovnõÂ
licence u vsÏech posÏtovnõÂch zaÂsilek a posÏtovnõÂch poukazuÊ, ktereÂ byly podaÂny v kalendaÂrÏnõÂm roce. Do tohoto hodnocenõÂ se nezahrnujõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky a posÏtovnõÂ poukazy, u nichzÏ k nedodrzÏenõÂ pozÏadavku podle
odstavce 2 dosÏlo z prÏõÂcÏin vzniklyÂch na straneÏ prÏõÂjemce
nebo v duÊsledku toho, zÏe odesõÂlatel nepostupoval podle
posÏtovnõÂch podmõÂnek.
(4) CÏas rozhodnyÂ podle § 36 odst. 8 a § 41 odst. 3
pro pocÏõÂtaÂnõÂ sjednaneÂ lhuÊty muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyhlaÂsit jen tehdy, jestlizÏe v prÏõÂpadeÏ podaÂnõÂ po
uplynutõÂ tohoto cÏasu jizÏ nelze zajistit plynulost naÂvazneÂ prÏepravy z mõÂsta podaÂnõÂ k mõÂstu dodaÂnõÂ.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v prÏõÂpadeÏ
hlavnõÂ sluzÏby podle § 19 odst. 1 põÂsm. a), kteraÂ se tyÂkaÂ
vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, bylo nejmeÂneÏ 88 % posÏtovnõÂch zaÂsilek vlozÏenyÂch do posÏtovnõÂ schraÂnky dodaÂno ve lhuÊteÏ jednoho pracovnõÂho dne ode dne, ve
ktereÂm podle informacÏnõÂho sÏtõÂtku meÏly byÂt z posÏtovnõÂ
schraÂnky vybraÂny. JestlizÏe vsÏak maÂ byÂt posÏtovnõÂ
schraÂnka vybraÂna azÏ po 20. hodineÏ nebo jestlizÏe maÂ
byÂt vybraÂna v sobotu, v nedeÏli nebo ve svaÂtek, tato
lhuÊta se pocÏõÂtaÂ azÏ od nejblizÏsÏõÂho pracovnõÂho dne.
(6) PozÏadavek podle odstavce 5 se povazÏuje za
dodrzÏenyÂ, pokud drzÏitel posÏtovnõÂ licence prokaÂzÏe, zÏe
vyÂsledku pozÏadovaneÂho podle odstavce 5 bylo, podle
zjisÏteÏnõÂ osoby nezaÂvisleÂ na drzÏiteli posÏtovnõÂ licence
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a schvaÂleneÂ Ministerstvem dopravy a spojuÊ, dosazÏeno
u nejmeÂneÏ 30 000 kontrolnõÂch posÏtovnõÂch zaÂsilek podanyÂch beÏhem kalendaÂrÏnõÂho roku. Tyto kontrolnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky budou reprezentativnõÂm vzorkem vsÏech
posÏtovnõÂch zaÂsilek podle odstavce 5 podaÂvanyÂch a dodaÂvanyÂch za obdobõÂ jednoho roku v celeÂ CÏeskeÂ republice; metodiku zjisÏt'ovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ schvaluje Ministerstvo dopravy a spojuÊ. Do tohoto hodnocenõÂ se nezahrnujõÂ kontrolnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky, u nichzÏ k nesplneÏnõÂ
pozÏadavku podle odstavce 5 dosÏlo z prÏõÂcÏin vzniklyÂch
na straneÏ prÏõÂjemce.
(7) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o dennõÂ dobeÏ vyÂbeÏru posÏtovnõÂch schraÂnek drzÏitel posÏtovnõÂ licence vychaÂzõÂ ze zaÂsady, zÏe posÏtovnõÂ schraÂnka nesmõÂ byÂt vybõÂraÂna neoduÊvodneÏneÏ brzy.
(8) V sõÂdelnõÂm celku, kteryÂ maÂ võÂce nezÏ 50 000
obyvatel, se v pracovnõÂ dny v obdobõÂ od 16 do 20 hodin
zajistõÂ nejmeÂneÏ jeden vyÂbeÏr kazÏdeÂ posÏtovnõÂ schraÂnky;
to se netyÂkaÂ posÏtovnõÂch schraÂnek umõÂsteÏnyÂch v okrajovyÂch cÏaÂstech sõÂdelnõÂho celku s podstatneÏ mensÏõÂ hustotou zaÂstavby.
(9) JestlizÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏideÏlõÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ je pro danou adresu urcÏena
jako dodaÂvacõÂ, jineÂ posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo nebo jestlizÏe urcÏõÂ jako dodaÂvacõÂ jinou posÏtovnõÂ provozovnu, zajistõÂ, aby po dobu nejmeÂneÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ od teÂto zmeÏny
nedochaÂzelo prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb ke zpozÏdeÏnõÂ v duÊsledku pouzÏitõÂ adresy podle puÊvodnõÂho pozÏadavku.
§ 373
VyrÏizovaÂnõÂ reklamacõÂ
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vyrÏizuje reklamace
podle § 83 azÏ 88 objektivneÏ, s potrÏebnou odbornou
uÂrovnõÂ a co nejrychleji.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vyrÏõÂdõÂ reklamaci podle odstavce 1 tyÂkajõÂcõÂ se vnitrostaÂtnõÂ sluzÏby tak, aby
nedosÏlo k prÏekrocÏenõÂ lhuÊty podle § 83 odst. 8 a § 84
odst. 2 a 7.
(3) JestlizÏe z vyrÏõÂzenõÂ reklamace podle odstavce 1
vyplyÂvaÂ praÂvo odesõÂlatele nebo adresaÂta na vyÂplatu naÂhrady sÏkody, na vyÂplatu pausÏaÂlnõÂ naÂhrady nebo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ ceny nebo jejõÂ cÏaÂsti, drzÏitel posÏtovnõÂ
licence uspokojõÂ uplatneÏnyÂ naÂrok co nejrychleji.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence vyplatõÂ naÂhradu
sÏkody nebo pausÏaÂlnõÂ naÂhradu tak, aby nedosÏlo k prÏekrocÏenõÂ lhuÊty podle § 90 odst. 7 a § 91 odst. 3.
(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 se vztahujõÂ obdobneÏ i na uÂcÏast drzÏitele posÏtovnõÂ licence prÏi vyrÏizovaÂnõÂ reklamacõÂ tyÂkajõÂcõÂch se zaÂkladnõÂch mezinaÂrodnõÂch
sluzÏeb.
(6) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ Ministerstvu
dopravy a spojuÊ do 28. uÂnora kazÏdeÂho roku prÏehled
o pocÏtu reklamacõÂ podle odstavce 1 a o pocÏtu jinyÂch
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podaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂch se dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ a pozÏadavkuÊ podle zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch a teÂto vyhlaÂsÏky,
a) ktereÂ byly u drzÏitele posÏtovnõÂ licence uplatneÏny
beÏhem uplynuleÂho kalendaÂrÏnõÂho roku, a
b) ktereÂ byly drzÏitelem posÏtovnõÂ licence vyrÏõÂzeny beÏhem uplynuleÂho kalendaÂrÏnõÂho roku, a to vcÏetneÏ
zpuÊsobu, jakyÂm byly vyrÏõÂzeny.
§ 374
Informace o praÂvnõÂch podmõÂnkaÂch
zaÂkladnõÂch sluzÏeb
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ nahleÂdnout do platneÂho zneÏnõÂ zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch a teÂto vyhlaÂsÏky.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby nejmeÂneÏ
ve 100 posÏtovnõÂch provozovnaÂch rozmõÂsteÏnyÂch po celeÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ
nahleÂdnout do cÏeskeÂho prÏekladu platneÂho zneÏnõÂ uÂmluv
a ujednaÂnõÂ SveÏtoveÂ posÏtovnõÂ unie, jezÏ se tyÂkajõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v posÏtovnõÂch provozovnaÂch, ktereÂ nepatrÏõÂ do okruhu posÏtovnõÂch provozoven podle odstavce 2, bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ zõÂskat informace o naÂzvech posÏtovnõÂch provozoven patrÏõÂcõÂch do tohoto okruhu, jejich adresaÂch a telefonnõÂch cÏõÂslech.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zpracuje uÂplneÂ zneÏnõÂ
platnyÂch posÏtovnõÂch podmõÂnek zaÂkladnõÂch sluzÏeb
v rozsahu podle § 6 zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch.
UÂplneÂ zneÏnõÂ posÏtovnõÂch podmõÂnek bude v souladu
s touto vyhlaÂsÏkou; odchylky uÂplneÂho zneÏnõÂ posÏtovnõÂch
podmõÂnek oproti teÂto vyhlaÂsÏce jsou prÏõÂpustneÂ jen
tehdy, jestlizÏe se jimi rozsÏirÏuje mozÏnost volby odesõÂlatele a jestlizÏe se jimi praÂvo odesõÂlatele na vyuzÏitõÂ posÏtovnõÂch sluzÏeb zpuÊsobem podle teÂto vyhlaÂsÏky nijak
neomezuje.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ nahleÂdnout do uÂplneÂho zneÏnõÂ platnyÂch posÏtovnõÂch podmõÂnek podle odstavce 4.
(6) PozÏadavky podle odstavcuÊ 1, 2 a 5 se vztahujõÂ
i na zneÏnõÂ, kteraÂ prÏestala byÂt uÂcÏinnaÂ beÏhem poslednõÂch
dvanaÂcti meÏsõÂcuÊ.
(7) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ nahleÂdnout i do cÏaÂstek PosÏtovnõÂho veÏstnõÂku vydanyÂch
prÏed uÂcÏinnostõÂ zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch, pokud
obsahujõÂ informaci o dosud platneÂ posÏtovnõÂ znaÂmce
nebo o posÏtovnõÂ znaÂmce, jejõÂzÏ platnost byla ukoncÏena
beÏhem poslednõÂch dvanaÂcti meÏsõÂcuÊ. NenõÂ-li mozÏno
tyto cÏaÂstky PosÏtovnõÂho veÏstnõÂku prÏedlozÏit k nahleÂdnutõÂ
neprodleneÏ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence je prÏedlozÏõÂ zÏadateli
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dohodnutyÂm zpuÊsobem dodatecÏneÏ, a to v dobeÏ co nejkratsÏõÂ.
(8) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo zverÏejneÏno upozorneÏnõÂ na
mozÏnost nahleÂdnutõÂ do dokumentuÊ podle odstavcuÊ 1, 2
a 4 azÏ 7; zverÏejnõÂ se tak, aby neunikalo pozornosti
osob, ktereÂ jsou prÏõÂtomny v prostoraÂch posÏtovnõÂ provozovny urcÏenyÂch pro verÏejnost.
(9) KazÏdaÂ posÏtovnõÂ schraÂnka se opatrÏõÂ prÏehledem
vsÏech cen, ktereÂ se podle teÂto vyhlaÂsÏky hradõÂ prÏed
prÏedaÂnõÂm a ktereÂ prÏipadajõÂ v uÂvahu u hlavnõÂ sluzÏby
podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) vnitrostaÂtnõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilka maÂ hmotnost do
250 g,
b) posÏtovnõÂ zaÂsilka do zahranicÏõÂ maÂ hmotnost do
20 g.
§ 375
Informace o uzÏitõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ byl zverÏejneÏn prÏehled poskytovanyÂch zaÂkladnõÂch posÏtovnõÂch sluzÏeb; tento prÏehled
obsahuje zaÂkladnõÂ charakteristiky jednotlivyÂch posÏtovnõÂch sluzÏeb, ktereÂ jsou rozhodujõÂcõÂ pro kvalifikovanou
volbu posÏtovnõÂ sluzÏby ze strany odesõÂlatele. SoucÏaÂstõÂ
tohoto prÏehledu nemusõÂ byÂt ceny posÏtovnõÂch sluzÏeb.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ byly zverÏejneÏny vzory spraÂvneÂho psanõÂ adresy; tyto vzory zahrnujõÂ vsÏechny typy
adres podle § 5 odst. 2 azÏ 9.
(3) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ nahleÂdnout do prÏehledu informacõÂ o posÏtovnõÂch zaÂsilkaÂch
a posÏtovnõÂch poukazech do zahranicÏõÂ; tento prÏehled
obsahuje
a) oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂ zemeÏ v takoveÂ podobeÏ, kteraÂ
vyhovuje § 6 odst. 2,
b) prÏehled zkratek pro oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂ zemeÏ,
ktereÂ vyhovujõÂ § 6 odst. 2,
c) vzory spraÂvneÂho psanõÂ adresy do prÏõÂslusÏneÂ zemeÏ,
pokud byly drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedaÂny,
d) orientacÏnõÂ prÏehled o zahranicÏnõÂch podmõÂnkaÂch
podle § 95 azÏ 348,
e) dalsÏõÂ informace tyÂkajõÂcõÂ se prÏõÂslusÏneÂ zemeÏ, zejmeÂna informace o jejõÂch celnõÂch prÏedpisech, pokud byly drzÏiteli posÏtovnõÂ licence prÏedaÂny.
DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ posÏtovnõÂ
provozovneÏ bylo zverÏejneÏno upozorneÏnõÂ na mozÏnost
nahleÂdnutõÂ do tohoto prÏehledu; zverÏejnõÂ se tak, aby
neunikalo pozornosti osob, ktereÂ jsou prÏõÂtomny v prostoraÂch posÏtovnõÂ provozovny urcÏenyÂch pro verÏejnost.
(4) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
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posÏtovnõÂ provozovneÏ byl zverÏejneÏn prÏehled zaÂsad pro
dodaÂnõÂ; tento prÏehled obsahuje
a) podmõÂnky, jejichzÏ splneÏnõÂ je nezbytneÂ pro rÏaÂdneÂ
dodaÂvaÂnõÂ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm v adrese, zejmeÂna pak
podmõÂnky vyplyÂvajõÂcõÂ z teÂto vyhlaÂsÏky,
b) upozorneÏnõÂ na alternativnõÂ mozÏnosti prÏi dodaÂvaÂnõÂ,
ktereÂ mohou byÂt na naÂvrh adresaÂta zavedeny, zejmeÂna pak upozorneÏnõÂ na mozÏnost opatrÏenõÂ podle
§ 358, 363 a § 366 azÏ 368,
c) informaci o postupu drzÏitele posÏtovnõÂ licence prÏi
celnõÂ kontrole tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂch mezinaÂrodnõÂch sluzÏeb a upozorneÏnõÂ na nutneÂ nebo mozÏneÂ
zpuÊsoby soucÏinnosti adresaÂta s drzÏitelem posÏtovnõÂ
licence prÏi teÂto kontrole,
d) upozorneÏnõÂ na podmõÂnky pro prÏijetõÂ reklamace
podle § 85 a 86 a na podmõÂnky pro prÏijetõÂ obdobneÂ
reklamace tyÂkajõÂcõÂ se zaÂkladnõÂch mezinaÂrodnõÂch
sluzÏeb.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ byl zverÏejneÏn prÏehled zkratek
pouzÏõÂvanyÂch
a) podle § 11 odst. 4 v podacõÂ stvrzence,
b) podle § 355 odst. 12 v oznaÂmenõÂ adresaÂtovi o tom,
komu a kdy byla posÏtovnõÂ zaÂsilka vydaÂna nebo
poukaÂzanaÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka vyplacena,
c) podle § 360 odst. 1 ve vyÂzveÏ k vyzvednutõÂ posÏtovnõÂ zaÂsilky nebo poukaÂzaneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
v posÏtovnõÂ provozovneÏ,
d) podle § 371 v obdobnyÂch prÏõÂpadech jako podle
põÂsmen b) a c).
(6) Dokumenty podle odstavcuÊ 1, 2, 4 a 5 se zverÏejnõÂ tak, aby neunikaly pozornosti osob, ktereÂ jsou
prÏõÂtomny v prostoraÂch posÏtovnõÂ provozovny urcÏenyÂch
pro verÏejnost, a aby se tyto osoby mohly seznamovat
s jejich obsahem bez nutnosti kontaktovat pracovnõÂky
drzÏitele posÏtovnõÂ licence.
(7) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ põÂsemnou informaci v rozsahu podle odstavcuÊ 1, 2, 4 a 5 vsÏem
fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ se podle jeho poznatkuÊ
zdrzÏujõÂ v CÏeskeÂ republice, a vsÏem praÂvnickyÂm osobaÂm,
ktereÂ podle jeho poznatkuÊ majõÂ v CÏeskeÂ republice sveÂ
sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu apod.
(8) Pokud drzÏitel posÏtovnõÂ licence vyzyÂvaÂ adresaÂta, aby si vyzvedl posÏtovnõÂ zaÂsilku nebo poukaÂzanou
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku v posÏtovnõÂ provozovneÏ nebo aby ucÏinil
jinyÂ, pro dodaÂnõÂ nezbytnyÂ uÂkon, poucÏõÂ adresaÂta tak,
aby prÏi soucÏinnosti adresaÂta a drzÏitele posÏtovnõÂ licence
nevznikaly v duÊsledku neinformovanosti adresaÂta
komplikace.
§ 376
Informace o posÏtovnõÂch provozovnaÂch
a posÏtovnõÂch smeÏrovacõÂch cÏõÂslech
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v ktereÂko-
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liv posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo mozÏno na pozÏaÂdaÂnõÂ zõÂskat informace o vsÏech posÏtovnõÂch provozovnaÂch, tj.
jejich naÂzev, posÏtovnõÂ smeÏrovacõÂ cÏõÂslo, adresu a telefonnõÂ cÏõÂslo. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence zajistõÂ, aby v kazÏdeÂ
posÏtovnõÂ provozovneÏ bylo zverÏejneÏno upozorneÏnõÂ na
mozÏnost zõÂskaÂnõÂ teÏchto informacõÂ; zverÏejnõÂ se tak, aby
neunikalo pozornosti osob, ktereÂ jsou prÏõÂtomny v prostoraÂch posÏtovnõÂ provozovny urcÏenyÂch pro verÏejnost.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence na pozÏaÂdaÂnõÂ v ktereÂkoliv posÏtovnõÂ provozovneÏ sdeÏlõÂ, kteraÂ posÏtovnõÂ provozovna je pro zÏadatelem udanou adresu urcÏena jako
dodaÂvacõÂ. NemuÊzÏe-li drzÏitel posÏtovnõÂ licence z vaÂzÏnyÂch
duÊvoduÊ zjistit tuto informaci neprodleneÏ, sdeÏlõÂ ji zÏadateli dohodnutyÂm zpuÊsobem, a to v dobeÏ co nejkratsÏõÂ.
(3) Informaci podle odstavce 2 muÊzÏe drzÏitel posÏtovnõÂ licence odmõÂtnout, pokud zÏadatel zÏaÂdaÂ o informaci tyÂkajõÂcõÂ se võÂce nezÏ 10 adres, prÏicÏemzÏ v jineÂ posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ je prÏimeÏrÏeneÏ vzdaÂlenaÂ a dostupnaÂ, je verÏejnosti k dispozici pocÏõÂtacÏ s programem
umozÏnÏujõÂcõÂm vyhledaÂnõÂ teÂto informace.
(4) Na internetoveÂ straÂnce drzÏitele posÏtovnõÂ licence bude k dispozici vyhledaÂvaÂnõÂ informacõÂ podle
odstavce 2.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedaÂ vsÏem fyzickyÂm
osobaÂm, ktereÂ se podle jeho poznatkuÊ zdrzÏujõÂ v CÏeskeÂ
republice, a vsÏem praÂvnickyÂm osobaÂm, ktereÂ podle
jeho poznatkuÊ majõÂ v CÏeskeÂ republice sveÂ sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu apod., põÂsemnou informaci o posÏtovnõÂ provozovneÏ, kteraÂ je pro jejich adresu urcÏena
jako dodaÂvacõÂ, a o jejõÂm posÏtovnõÂm smeÏrovacõÂm cÏõÂsle.
§ 377
ZmeÏna obsahu pozÏadovanyÂch informacõÂ
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje informace
poskytovaneÂ podle § 352 odst. 4, § 361 odst. 5 a § 375
odst. 7 v prÏimeÏrÏeneÂm prÏedstihu prÏed uskutecÏneÏnõÂm
prÏõÂslusÏneÂ zmeÏny.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje informace
poskytovaneÂ podle § 376 odst. 5 nejmeÂneÏ dva meÏsõÂce
prÏed uskutecÏneÏnõÂm prÏõÂslusÏneÂ zmeÏny.
(3) Informace poskytovaneÂ podle § 352 odst. 5,
§ 374 odst. 3, § 375 odst. 1 azÏ 5 a § 376 odst. 1, 2 a 4
budou odpovõÂdat momentaÂlnõÂmu stavu.
(4) Informace poskytovaneÂ podle § 374 odst. 1, 2
a 5 aktualizuje drzÏitel posÏtovnõÂ licence ke dni uÂcÏinnosti
zmeÏny v prÏõÂslusÏneÂm dokumentu.
(5) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje informaci
poskytovanou podle § 352 odst. 2 v okamzÏiku prÏõÂslusÏneÂ zmeÏny. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle zpuÊsobem uvedenyÂm v § 352 odst. 2 upozornõÂ v prÏimeÏrÏeneÂm prÏedstihu na prÏipravovanou zmeÏnu.
(6) JestlizÏe je neÏkteraÂ posÏtovnõÂ provozovna zajisÏt'ujõÂcõÂ podaÂnõÂ docÏasneÏ uzavrÏena, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
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aktualizuje prÏehled posÏtovnõÂch provozoven podle § 376
odst. 1; tento pozÏadavek se nevztahuje na docÏasneÂ uzavrÏenõÂ posÏtovnõÂ provozovny po dobu kratsÏõÂ nezÏ sÏest
meÏsõÂcuÊ. DrzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle zpuÊsobem uvedenyÂm v § 352 odst. 2 v prÏimeÏrÏeneÂm prÏedstihu upozornõÂ
na prÏipravovanou zmeÏnu a oznaÂmõÂ prÏedpoklaÂdanou
dobu, po kterou bude posÏtovnõÂ provozovna docÏasneÏ
uzavrÏena.
(7) JestlizÏe je neÏkteraÂ posÏtovnõÂ provozovna zajisÏt'ujõÂcõÂ podaÂnõÂ zrusÏena, drzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje prÏehled posÏtovnõÂch provozoven podle § 376
odst. 1.
(8) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 7 upozornõÂ zpuÊsobem podle § 352 odst. 2 v prÏimeÏrÏeneÂm prÏedstihu na prÏipravovanou zmeÏnu a oznaÂmõÂ,
kteraÂ jinaÂ posÏtovnõÂ provozovna nebo mobilnõÂ obsluzÏneÂ
mõÂsto bude pro danou oblast zajisÏt'ovat dostupnost podaÂnõÂ.
(9) JestlizÏe je v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 7 rusÏena
posÏtovnõÂ provozovna, kteraÂ v sõÂdelnõÂm celku zajisÏt'uje
podaÂnõÂ jako jedinaÂ, drzÏitel posÏtovnõÂ licence daÂle prÏedaÂ
informaci podle odstavce 8 vsÏem fyzickyÂm osobaÂm,
ktereÂ se podle jeho poznatkuÊ zdrzÏujõÂ v oblasti, pro
kterou tato posÏtovnõÂ provozovna zajisÏt'ovala podaÂnõÂ,
a vsÏem praÂvnickyÂm osobaÂm, ktereÂ podle jeho poznatkuÊ
majõÂ v teÂto oblasti sveÂ sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu
apod.
(10) JestlizÏe je rusÏeno mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto,
drzÏitel posÏtovnõÂ licence vsÏechny fyzickeÂ osoby, ktereÂ
se podle jeho poznatkuÊ zdrzÏujõÂ v oblasti, pro kterou
toto mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto zajisÏt'ovalo podaÂnõÂ,
a vsÏechny praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ podle jeho poznatkuÊ
majõÂ v teÂto oblasti sveÂ sõÂdlo, kancelaÂrÏ, provozovnu
apod., na prÏipravovanou zmeÏnu v prÏimeÏrÏeneÂm prÏedstihu upozornõÂ a oznaÂmõÂ jim, kteraÂ jinaÂ posÏtovnõÂ provozovna nebo mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto bude pro danou
oblast zajisÏt'ovat dostupnost podaÂnõÂ.
(11) UstanovenõÂ odstavce 10 se vztahuje obdobneÏ
i na mobilnõÂ obsluzÏneÂ mõÂsto, ktereÂ bude naprÏõÂsÏteÏ zajisÏt'ovat podaÂnõÂ jen v cÏaÂsti puÊvodnõÂ oblasti.
(12) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje informace poskytovaneÂ podle § 352 odst. 1 soucÏasneÏ s poslednõÂm vyÂbeÏrem posÏtovnõÂ schraÂnky podle puÊvodnõÂch
uÂdajuÊ.

§ 378
ZmeÏna okruhu informovanyÂch osob
JestlizÏe se zmeÏnõÂ okruh osob, ktereÂ majõÂ byÂt podle
teÂto vyhlaÂsÏky informovaÂny, drzÏitel posÏtovnõÂ licence
dodatecÏneÏ informuje osoby, ktereÂ do tohoto okruhu
noveÏ patrÏõÂ, jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe zmeÏna okruhu je duÊsledkem jeho rozhodnutõÂ.
§ 379
PrÏekaÂzÏky braÂnõÂcõÂ plneÏnõÂ pozÏadavkuÊ
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ dodrzÏovat
pozÏadavky podle cÏaÂsti trÏetõÂ, jestlizÏe tomu braÂnõÂ prÏekaÂzÏky na neÏm nezaÂvisleÂ, zejmeÂna
a) technickeÂ probleÂmy, naprÏõÂklad porucha zarÏõÂzenõÂ,
vyÂpadek v zaÂsobovaÂnõÂ energiõÂ apod.,
b) prÏekaÂzÏky v duÊsledku prÏõÂrodnõÂch udaÂlostõÂ, naprÏõÂklad nesjõÂzdnost komunikace v duÊsledku poveÏtrnostnõÂch jevuÊ, povodenÏ apod.,
c) nedostatek potrÏebneÂ soucÏinnosti jinyÂch osob, naprÏõÂklad ze strany pronajõÂmatele budovy, v nõÂzÏ je
umõÂsteÏna posÏtovnõÂ provozovna, apod.,
d) duÊsledky situace podle § 34 odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence docÏasneÏ nemusõÂ dodrzÏovat pozÏadavky podle teÂto vyhlaÂsÏky, jestlizÏe jejich
plneÏnõÂ musõÂ prÏedchaÂzet jinaÂ nezbytnaÂ opatrÏenõÂ, naprÏõÂklad naÂjem budovy nezbytneÂ pro umõÂsteÏnõÂ posÏtovnõÂ
provozovny, nezbytneÂ stavebnõÂ uÂpravy budovy, v nõÂzÏ
bude umõÂsteÏna posÏtovnõÂ provozovna, apod.
§ 380
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence poskytne informace
podle § 352 odst. 4, § 361 odst. 5, § 375 odst. 7 a § 376
odst. 5 nejpozdeÏji do patnaÂcti dnuÊ od uÂcÏinnosti teÂto
vyhlaÂsÏky.
(2) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence nemusõÂ poskytnout
informace zpuÊsobem podle odstavce 1, pokud je poskytl v obdobõÂ dvou meÏsõÂcuÊ prÏed uÂcÏinnostõÂ teÂto vyhlaÂsÏky.

(13) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence aktualizuje informace podle § 374 odst. 9 soucÏasneÏ s poslednõÂm vyÂbeÏrem
posÏtovnõÂ schraÂnky za platnosti puÊvodnõÂch cen.

Â ST CÏ T V RTA
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§ 381
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. Schling v. r.
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226
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva dopravy a spojuÊ
ze dne 30. cÏervna 2000,
kterou se stanovõÂ zpuÊsob prokazovaÂnõÂ financÏnõÂ zpuÊsobilosti
k zahaÂjenõÂ a provozovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch sluzÏeb drzÏitelem posÏtovnõÂ licence

Ministerstvo dopravy a spojuÊ stanovõÂ podle § 41
odst. 2 zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posÏtovnõÂch sluzÏbaÂch), k provedenõÂ § 21 odst. 4 tohoto zaÂkona:
§1
FinancÏnõÂ zpuÊsobilost drzÏitel posÏtovnõÂ licence prokazuje
a) podnikatelskyÂm plaÂnem tyÂkajõÂcõÂm se vesÏkereÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti na naÂsledujõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok,
b) vyÂhledovyÂm podnikatelskyÂm plaÂnem tyÂkajõÂcõÂm se
vesÏkereÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti na dalsÏõÂ dva kalendaÂrÏnõÂ roky.

§2
(1) DrzÏitel posÏtovnõÂ licence prÏedklaÂdaÂ dokumenty uvedeneÂ v § 1 Ministerstvu dopravy a spojuÊ
po projednaÂnõÂ v jeho dozorcÏõÂ radeÏ; k dokumentuÊm se
prÏipojõÂ jejõÂ stanovisko tyÂkajõÂcõÂ se financÏnõÂ zpuÊsobilosti
drzÏitele posÏtovnõÂ licence.
(2) Dokumenty podle § 1 drzÏitel posÏtovnõÂ licence
prÏedklaÂdaÂ nejpozdeÏji do konce prÏedchozõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.
§3
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. Schling v. r.
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