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DOPORUČENĚ

Místo pro podací nálepku
na doručenou zásilku

Odesílatel:

Adresát:

Místo pro výplatné

D O R U Č E N K A

Odesílatel:

Označení písemnosti:

Adresát:

Objednací kód výrobku: DŘ162M2017
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Adresát byl vyzván k vyzvednutí
zásilky  (písemnosti) a bylo 
zanecháno poučení

Zásilka byla připravena 
k vyzvednutí dne:

Zásilka (písemnost)byla vložena 
do schránky dne:

Jméno a příjmení
vydávající osoby

Podpis 
vydávající osoby

razítko

Prohlášení doručujícího orgánu:

Potvrzuji převzetí této zásilky (písemnosti)
dne                              Podpis
Jméno a příjmení příjemce (pokud není adresátem), vztah příjemce k adresátovi

Způsob doložení oprávnění k převzetí:

POUČENÍ
Odesílatel: 

Č.j.:
Adresát:

    Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) 
zastižen a protože zásilku (písemnost) nebylo možné 
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, 
byla zásilka (písemnost) uložena dne

Uloženou zásilku (písemnost si můžete vyzvednout 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena na poště:

V úředních hodinách:
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti. V případě, že si uloženou písemnost nevyzved-
nete ve lhůtě 10 dnů ode dne , kdy byla připravena k 
vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty 
za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost 
vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, 
ledaže správce daně vhození písemnosti do schránky 
vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí správci 
daně.
  Protože jste písemnost odepřel přijmout/odmítl 
poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému doručení 
písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy 
přijetí písemnosti bylo odepřeno/kdy součinnost byla 
odmítnuta.

Jméno a příjmení doručovatele

Datum                                  Podpis doručovatele



strana 2

Tento výrobek je chráněn
evropským průmyslovým právem

platném na celé území EU.

Doručenka  162 x 217 mm
MFČR, modrý pruh

Výrobce: Arthur Red s.r.o.
http://www.dorucenky.cz

e-mail: dorucenky@dorucenky.cz
telefon: +420 603 560 178
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