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Podací lístky vytiskněte oboustranně a 
velmi pečlivě vystřihněte podle 
označení na první straně.    
 



 
PEČLIVĚ USCHOVEJTE 

Podací lístek se používá pro všechny druhy poštovních 
zásilek s výjimkou obyčejných zásilek (jejich podání 
pošta nestvrzuje) a poštovních poukázek. 
Podací lístek vyplňuje odesílatel shodně s údaji na 
zásilce. Nesmí být vyplněn obyčejnou nebo inkoustovou 
tužkou a jeho údaje nesmějí být měněny. Bez stvrzení 
údajů je neplatný. 
Bez podacího lístku nelze žádat o pátrání po správném 
dodání, ani uplatňovat nárok na náhradu. 
Upozornění  
Peníze zasílejte poštovní poukázkou. Jiné hodnoty 
včetně peněz v cenném psaní nebo v balíku s udanou 
cenou nad 5000 Kč. 

 
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT 

poštovní směrovací číslo 
a název adresní pošty 

v adrese každé poštovní zásilky! 
 
 
 
 
 
Reklamace: 
čj............................................... 
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