
Žádost o elektronické zasílání 
OZNÁMENÍ O PŘÍCHODU ZÁSILEK Z CIZINY

1.  Poskytovatel:
Česká pošta, s.p., sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565
Pošta Praha 120
Plzeňská 139
220 00  Praha 5 Košíře
Tel.: +420 257 019 301, fax: +420 257 213 734, e-mail:  sklad.praha120@cpost.cz

2.  Uživatel: (vyplňte - silně ohraničené části patří mezi povinné údaje):
    Jméno a příjmení (nebo název právnické osoby):

     

Ulice a č.p.:   
Obec:      
PSČ:      

     Nebo
     Jméno a příjmení (nebo název právnické osoby)  : 

   

Ulice a č.p.:     
Obec:      
PSČ:      

     Přesná e-mailová adresa, kam bude zasíláno oznámení:

E-mail:      

     Prosím emailovou adresu uvádějte čitelně, velkými tiskacími písmeny.

3.  Spolu s oznámením žádám o zasílání průvodních dokladů*: ANO NE  

4. Prohlašuji,  že  všechny mnou výše uvedené údaje  jsou úplné a pravdivé.  Souhlasím s tím,  že  údaje 
budou  zpracovávány  Českou  poštou,  s.p.,  za  účelem zasílání  elektronického oznámení  o  příchodu 
zásilek  z  ciziny  po  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto  žádostí  a  budou  uchovávány 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.  Beru na vědomí:
a) v případě uvedení nesprávných údajů zašle pošta písemné oznámení standardní cestou jako dosud,
b)  pokud adresa  na  zásilce  nebude souhlasit  se  shora uvedenou adresou,  zašle  pošta písemné oznámení 
standardní cestou jako dosud,
c) nebude-li příjem elektronické zprávy poště Praha 120 potvrzen do 3 dnů, zašle pošta písemné oznámení  
standardní cestou jako dosud,
d) při opakovaném nepotvrzování příjmu elektronické zprávy bude e-mailová adresa pro zasílání oznámení o 
příchodu zásilek z ciziny vyřazena z databáze uživatelů,
e) změny kontaktních údajů je nutné nahlásit neprodleně,
f)  elektronické  zasílání  oznámení  o příchodu zásilek  z ciziny lze kdykoliv  zrušit  e-mailem, faxem nebo 
poštou na adresy uvedené v bodě č. 1.
g) při přijetí elektronické avíza o příchodu zásilky ze zahraničí, je třeba vždy potvrdit přijetí doručenkou,
h) žádost naleznete na: www.ceskaposta.cz

   
V        dne                                                                                                                                                   

                                                                               Podpis (razítko) uživatele       

Vyplněnou žádost  odešlete  e-mailem na adresu sklad.praha120@cpost.cz  (ve formátu  .doc,  .jpg nebo 
.pdf), faxem na +420 257213734, poštou nebo osobně na adresu Pošta Praha 120, Plzeňská 139, 220 00 
Praha 5 Košíře.

*  Průvodní  doklady  připojené  odesílatelem  k  Vaší  zásilce  (proformafaktury,  faktury,  balící  listy,  celní 
deklarace  apod.)  jsou  naskenovány  a  připojeny  ke  zprávě  v  podobě  barevných  souborů  ve  formátu  .jpg. 
Nebude-li žádný soubor .jpg připojen, pak odesílatel žádné doklady nepřiložil – zásilka došla bez příloh.
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