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Úvod 
 

Aby sa vyhovelo právnym predpisom v oblasti prepravy, bola zabezpečená ochrana zdravia, 
bezpečnosti a dobrých podmienok našich zamestnancov a zákazníkov a bolo zabezpečené, 
že prepravovaná zásielka nebude predstavovať nebezpečenstvo pre širokú verejnosť, 
spoločnosť PostNL vo svojej sieti obmedzila alebo zakázala určité tovary. 

O aké obmedzenia alebo zákazy sa jedná? 

„Nebezpečným tovarom" sú predmety alebo látky, ktoré môžu predstavovať riziko pre 
zdravie, bezpečnosť, majetok alebo prírodné prostredie. Existujúce predpisy zakazujú 
posielať poštou takmer všetok nebezpečný tovar. Zakázané tovaru (ako sú omamné látky, 
zbrane a živé zvieratá) nesmú byť nikdy posielané poštou. 

Aby sa vyhovelo predpisom združenia IATA pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru a 
colným predpisom pre zakázaný tovar, bude spoločnosť PostNL presadzovať predpisy, ktoré 
zakazujú nebezpečné a zakázaný tovar v medzinárodných poštových službách. Pred 
odoslaním akéhokoľvek tovaru by ste si mali overiť obmedzenia, ktoré platia v konkrétnej 
krajine. 

Čo sa stane, keď budete tieto pravidlá ignorovať? 

Nedodržanie právnych predpisov na prepravu nebezpečného tovaru ohrozuje ľudské životy a 
predstavuje trestný čin, ktorý môže byť predmetom trestného stíhania. Ak pošlete 
nebezpečný alebo zakázaný tovar a nedodržíte platné predpisy IATA alebo colné predpisy, 
spoločnosť PostNL alebo holandské colné orgány môžu naložiť s tovarom, ako uznajú za 
vhodné, a to vrátane zničenia alebo likvidácie príslušných kusov tovaru. Všetky náklady 
spojné so zničením alebo likvidáciou vám budú naúčtované. 

Ako by ste mali postupovať ďalej? 

Pred balením či odoslaním každého tovaru sa prosím pozrite do tohto sprievodcu a na 
príslušné podmienky, aby ste sa uistili, že spĺňate požiadavky na bezpečnosť. Ide o vašu 
povinnosť skontrolovať zoznam zakázaného a obmedzeného tovaru a všetky platné 
požiadavky na balenie, objem, množstvo a značenie pred odoslaním každého tovaru.  
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1. Čo smie a nesmie byť posielané? 

Nižšie uvedený zoznam nepredstavuje úplný zoznam. Všetok obsah vašich zásielok musí 
vyhovovať predpisom IATA. Okrem toho sa tiež môžete pozrieť na stránky UPU a overiť, či 
príslušný obsah vyhovuje predpisom krajiny určenia: 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/listCustomsProhibitedArticlesEn.pdf 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom obsahu vašich zásielok, obráťte sa na svojho 
obchodného zástupcu (Account Manager). 

Popis Príklady Kvalifikácia 

Volne uložené 
lítiové 
batérie/články 

 

 

 

 

 

Lítiové batérie / 
články 
zabalené so 
zariadením 

 

 

Lítiové batérie / 
články 
zabalené vo 
vnútri 
zariadenia 

 

 

 

 
 

Powerbanky (s 
pevným krytom 
alebo bez 
neho) 

 

 

 

 
 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne 

pokyny v kapitole 
3 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne 

pokyny v kapitole 
3 

OK! 
Viď zvláštne 

pokyny v 
kapitole 2 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne pokyny 

v kapitole 3 
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Alkalické / Ni-
Cd / Ni-Mh 
batérie 
 
Balenie musí 
zamedziť skratu a 
nechcené aktivácii. 

 

 

 

 
 

Batérie / články 
bez 
akéhokoľvek 
potlače / 
označenie 
(voľne ložené 
alebo so 
zariadením) 

 

 

 

Vznášadla 

 

 

 

  

Bluetooth 
prijímače 

 

 

  

Bluetooth 
slúchadlá 

 

 

  

Laserové pero  
 

 

    

  

kuchynské 
nože 
 
(Bezpečne 
zabalené v 
pevnej krabici) 

 

 

  

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVOM 
SPOLOČNOSTI PostNL 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVO
M SPOLOČNOSTI 

PostNL 

OK! 
Viď zvláštne 

pokyny v 
kapitole 2 

OK! 
Viď zvláštne 

pokyny v 
kapitole 2 

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 

OK! 
Žiadne 

zvláštne 
pokyny 
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Zbrane 
 
(Zbrane, 
paralyzéry, 
boxery na ruku, 
nože (a ich 
makety) pozri 
dodatok 1) 

 

 
 

Vrhacia 
hviezdica Ninja 
Fidget 
Spinners / 
Ninja Stars 
V prípade 
pochybností 
neposielajte 

  

Naplnené 
zapaľovače 

 

 

 

  

Elektronické 
zapaľovače 

 

 

 

 
 

Plničky CO2 

 

 

 

 

 
 

Atramentové / 
tonerové 
kazety 
(Výhradne na 
vodnej báze a 
nepovažujú za 
nebezpečné 
podľa MSDS) 

 

 

 

 
 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVO
M SPOLOČNOSTI 

PostNL 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVO
M SPOLOČNOSTI 

PostNL 
 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVO
M SPOLOČNOSTI 

PostNL 
 

OK! 
Viď zvláštne 

pokyny v 
kapitole 2 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVOM 
SPOLOČNOSTI 

PostNL 
 

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 
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Náhradné 
atrament / 
toner 
tetovacie 
atrament 
(Výhradne na 
vodnej báze a 
nepovažujú za 
nebezpečné 
podľa MSDS) 

 

 

 

 
 

Alkoholické 
nápoje a 
tekutiny 
> 25% alkoholu 

 

 

  

 
Alkoholické 
nápoje a 
tekutiny 
<25% alkoholu 
 
Balenie musí 
vydržať skúšku 
pádom z výšky 
1,2 metra 

 

 

Doplňujúce informácie: 

Na každom balení musia 
byť nižšie uvedený štítok 
s veľkosťou minimálne 5 
x 5 cm. 

 

 

Lak na nechty 

 

 

  

Gél na nechty 
(Nepovažuje 
sa za 
nebezpečné 
podľa MSDS) 

 

 

 

 
 

Parfém 

 

 

 

 
 

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVOM 
SPOLOČNOSTI 

PostNL 
 

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne 

pokyny v kapitole 
4 

OK! 
Žiadne zvláštne 

pokyny 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne 

pokyny v kapitole 
4 
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aerosólové 
rozprašovače 
(Netoxické) 

 

 

  

Magnety 

 
Maximálna sila magnetického poľa dostatočná na 
odchýlenie kompasu o viac ako 2 stupne vo vzdialenosti 
2,1 metrov od ktoréhokoľvek bodu na povrchu zloženého 
balíka. Sila magnetického poľa pri kompase 
spôsobujúceho odchýlenie o 2 stupne sa rovná 0,418 A / 
m (0,00525 gaussov).  

 

 

 

Nebezpečný tovar 
viz zvláštne 

pokyny v kapitole 
4 

ZAKÁZANÉ! 
NEPOSIELAJTE 

PROSTREDNÍCTVOM 
SPOLOČNOSTI 

PostNL 
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1.  Bežná sieť - lítiové batérie alebo 
články povolené vo vnútri zariadenia 

 

Použiteľné pre 
 

Všetky destinácie prepravované prostredníctvom spoločnosti PostNL leteckou alebo nákladnou dopravou 

Typy batérií alebo článkov povolených vnútri zariadenia 
 
Lítium-iónové (max. Kapacita watt / hodina) 

• Článok - max. 20 Wh 
• Batérie - max. 100 Wh 

 
Lítium-kovové (max. Obsah lítia) 

• Článok - max. 1 gram 
• Batérie - max. 2 gramy 

Požiadavky na kvalitu 
 
Každý článok alebo batéria je typom, u ktorého bolo preukázané, že spĺňa požiadavky každej skúšky Príručky o 
skúškach a kritériách OSN (UN Manual of Tests and Criteria), časti III, pododdielu 38.3. V prípade potreby je 
potrebné zaslať správu o skúške. Články a batérie musia byť vyrobené podľa programu riadenia kvality, ako je 
opísaný v bode 3.9.2.6 písm. e) predpisu DGR združenia IATA. 

Kapacita Wh musí byť uvedená na vonkajšom obale batérie okrem batérií vyrobených pred januárom 2009. 
Požiadavky na balík 

 
• Batérie / články musia byť vždy začlenené do zariadenia 
• Nie viac ako 4 články alebo 2 batérie v každom jednom balíku 
• Batéria / článok nemusí byť pripojený k zariadeniu, avšak lítiová batéria musí byť riadne inštalovaná a 

umiestnená v obale batérie daného zariadenia, pričom jej výkon musí byť určený na poháňanie konkrétneho 
zariadenia, v ktorom je inštalovaná. 

• Ak sú batérie / článok k zariadenie pripojené, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa zariadenie nemohlo 
omylom počas prepravy aktivovať. 

• Pre balenie, ktorého hmotnosť nepresahuje 5 kilogramov (max. 2 kilogramy na balíky 
• Batérie nesmú byť náchylné k prehriatiu alebo skratovaniu 
• Zásielka musí byť zabalená v silnom a tuhom vonkajšom obale vyrobenom z vhodného materiálu o primeranej sile a 

prevedenie, pokiaľ ide o kapacitu obalu a jeho plánovaného použitia, ak batériu neposkytuje primeranú ochranu 
zariadenia, v ktorom je obsiahnutá 

Nižšie uvedené výrobky sa považujú za voľne ložené batérie / články alebo batérie / články mimo zariadenia a 
musia byť spracované a zabalené, ako je popísané v kapitole 3: 
• PowerBank / sady batérií 

• Balenie so zariadením obsahujúce lítiovú batériu vnútri, rovnako však aj náhradnú batériu 
Nedoručiteľné balíky 

 
Balenie, ktoré nemožno doručiť príjemcovi, by malo byť vrátené zákazníkovi. Prípadné možnosti prerokujte prosím so 
svojim obchodným zástupcom. 
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2. Sieť nebezpečného tovaru - Lítiové batérie 
alebo články so zariadením alebo voľne ložené 

Použiteľné pre 
 

Obmedzené destinácie prepravované prostredníctvom spoločnosti PostNL výhradne nákladnou dopravou 
 

Typy batérií alebo článkov povolených mimo zariadenia 
 
Lítium-iónové (max. Kapacita watt / hodina) 

• Článok - max. 20 Wh 
• Batérie - max. 100 Wh 

 
Lítium-kovové (max. Obsah lítia) 

• Článok - max. 1 gram 
• Batérie - max. 2 gramy 

Požiadavky na kvalitu 
 
Každý článok alebo batéria je typom, u ktorého bolo preukázané, že spĺňa požiadavky každej skúšky Príručky o 
skúškach a kritériách OSN (UN Manual of Tests and Criteria), časti III, pododdielu 38.3. V prípade potreby musí sa 
zaslať správa o skúške. Články a batérie musia byť vyrobené podľa programu riadenia kvality, ako je opísaný v bode 
3.9.2.6 písm. e) predpisu DGR združenia IATA. 

Kapacita Wh musí byť uvedená na vonkajšom obale batérie okrem batérií vyrobených pred januárom 2009. 
 

Maximum na balík 
 
Voľne ložené batérie / články: 
 
Lítium-iontové             Lítium-kovové 
Obsah Lítium-iónové 

články alebo batérie 
s kapacitou 2,7 Wh 
alebo menšie 

Lítium-iónové 
články s kapacitou 
vyššou ako 2,7 Wh, 
maximálne však 20 
Wh 

Lítium-iónové 
batérie s kapacitou 
vyššou ako 2,7 Wh, 
maximálne však 100 
Wh 

 
Obsah Lítium-kovové 

články alebo batérie 
obsahujúce lítium 
rovnajúcim sa 0,3 g 
alebo menej 

Lítium-kovové 
články s obsahom 
lítia vyšším ako 0,3 
g, maximálne však 1 
g 

Lítium-kovové 
batérie obsahujúce 
lítium vyšším ako 0,3 
g, maximálne však 2 
g 

Maximálny počet 
článkov / batérií na 
balenie 

bez obmedzenia 8 článkov 2 batérie Maximálny počet 
článkov / batérií na 
balenie 

bez obmedzenia 8 článkov 2 batérie 

Maximálny počet 
(hmotnosť) NETTO 
na balenie 

2 kg Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Maximálny počet 
(hmotnosť) NETTO 
na balenie 

2 kg Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii 

 
 

 

 

 

 
 
 
Batérie / články so zariadením: 
Počet článkov alebo batérií nesmie v žiadnom balení presiahnuť primeraný počet na prevádzku zariadenia, plus dva 
náhradné články / batérie 

Batérie nesmú byť náchylné k prehriatiu alebo skratovaniu 
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Nižšie uvedené výrobky sa považujú za voľne uložené batérie / články alebo batérie / články mimo zariadenia a 
musia byť spracované a zabalené, ako je popísané v tejto kapitole: 

• PowerBank / sady batérií 
• Balenie so zariadením obsahujúce lítiovú batériu vnútri, rovnako však aj náhradnú batériu 

Destinácie, kde lítiové batérie alebo články môžu splniť vyššie uvedené požiadavky 
 
Rakúsko, Belgicko, Česká republika *, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, pevninské územie Španielska **, Švajčiarsko 
 
Španielsko okrem Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov (rozsah PSČ 38000-38999, 07000-07999 a 35000-
35999) 
Švédsko okrem ostrovu Gotland (rozsah PSČ 62000-62999) 
Francúzsko okrem ostrovov (rozsah PSČ 97100 -97999 a 98600-98999) 
 
* Česká republika neprijíma materiály spoločnosti PostNL sa sledovaním balíčkov (PostNL Packet Tracked) 
** Švédsko neprijíma registrovaných materiály spoločnosti PostNL (PostNL Registered) 

Obaly 
 
Produkty musia byť umiestnené v pevnom obale, ktorý úplne zakrýva článok / batériu, a následne v silnom a tuhom 
vonkajšom obale. 
 
Balenie musí byť schopné vydržať skúšku pádu z výšky 1,2 metra v akomkoľvek smere, a to bez: 
• poškodenia článkov alebo batérií v ňom obsiahnutých 
• posunutie obsahu, ktoré by umožnilo kontakt medzi jednotlivými batériami (alebo články) 
• uvoľnenie obsahu 
 
Pred odoslaním prvej zásielky musí váš obal schváliť váš obchodný zástupca 

Označenie balenie 
 
Každý balík musí byť označený štítkom Manipulácia s lítium-iónovou / lítium-kovovú batérií a na štítku musí byť 
uvedené telefónne číslo. Veľkosť štítku musí byť minimálne 10,5 x 7,4 cm. 

Lítium-iontové        Lítium-kovové 
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Upozorňujeme, že vyššie uvedené štítky sú platné do 31. 12. 2017. Štítky na ďalšej strane už môžu byť 
používané a sú povinné od 1. 1. 2018. 

Lítium-iónové povinné od 1. 1. 2018    Lítium-iónové povinné od 1. 1. 2018 

Voľne uložené batérie     Voľne uložené batérie

 

Balené so zariadením     Balené so zariadením 

 
Keď balenie obsahuje lítiové články alebo batérie, ktoré sa radia k rôznym UN číslam, musia byť všetky príslušné UN 
čísla uvedené na jednom alebo viacerých štítkoch. 
 

Miesto odovzdania a spracovania 
 
Tovar by malo byť zaslaných do miesta spracovania spoločnosti PostNL: 

Pro více informací volejte Pro více informací volejte 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE Pro více informací volejte 

POZOR! 

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ 
LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE 

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BALÍK 
NENAKLÁDEJTE ANI 

NEPŘEPRAVUJTE 
PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE 

POZOR! 

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ 

LITHIUM-KOVOVÁ BATERIE 
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BALÍK 

NENAKLÁDEJTE ANI 
NEPŘEPRAVUJTE PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE 
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POSTNL  
c/o dnata  
Warehouse Section 6c 
Pelikaanweg 1 
1118 DT Schiphol 
Nizozemsko 

 
Nedoručiteľné balíky 

 
Balenie, ktorá nemožno doručiť príjemcovi, NEBUDÚ vrátená zákazníkovi, ale budú zničená spoločností PostNL. 
  

Doba prepravy 
 
Oproti našej službe Priority sa doba prepravy zvyšuje priemerne o 4 pracovné dni, a to v závislosti na destinácii 

 

Za správne zabalenie tovaru nesie zodpovednosť odosielateľ. Spoločnosť 
PostNL bude vykonávať náhodné kontroly. Pokiaľ nebude tovar zabalený 
správne, bude odmietnutý. Spoločnosť PostNL odosielateľa uvedomí, 
odmietnutý tovar však bude musieť z bezpečnostných dôvodov zničiť, a to bez 
výnimky a predchádzajúceho upozornenia.  
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3. Sieť nebezpečného tovaru – aerosólové 
rozprašovače,parfumy a laky na nechty 

 

 

 

 

  

Použiteľné pre 
 

Obmedzené destinácie prepravované prostredníctvom spoločnosti PostNL výhradne nákladnou dopravou 
 

Povolené typy 
 
Aerosólové rozprašovače na účely osobnej 
starostlivosti alebo lekárske účely vrátane 
dezodorantov, telových sprejov, sprejov na 
vlasy, krémov na holenie a depilačných 
krémov, lekárskych aerosólových 
rozprašovačov určených na prevenciu alebo 
liečbu, ako sú spreje proti blchám atď., Ktoré 
NEOBSAHUJÚ žiadne toxické zložky. 
 
Všetky ostatné aerosólové rozprašovače 
vrátane tých, ktoré obsahujú farby a laky pre 
nanášanie striekaním, rozpúšťadlá, 
osviežovače vzduchu a čističe na rúry, sú 
zakázané. 

Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii 

Maximum na balík 
 
2 aerosólové rozprašovače, každý s 
maximálnym objemom 50 ml 

 
4 x 150 ml = 600 ml 

 
15 ml alebo 3 fľaše  

Destinácie 
 
 
Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, pevninské územie Španielska, Švajčiarsko 
 
 
 
Španielsko okrem Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov (rozsah PSČ 38000-38999, 07000-07999 a 35000-
35999) 

Francúzsko okrem ostrovov (rozsah PSČ 97100 -97999 a 98600-98999) 
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Obaly 
 
Ventily musia byť zabezpečené krytom alebo 
iným vhodným spôsobom, aby sa zabránilo 
náhodnému uvoľneniu obsahu počas 
prepravy. 
 
Produkty musia byť umiestnené v pevnom 
obale, ktorý úplne zakrýva aerosólové 
rozprašovače, a následne v silnom a tuhom 
vonkajšom obale. 
 
Balenie musí byť schopné vydržať skúšku 
pádom z výšky 1,2 metra v akomkoľvek 
smere, a to bez: 

• poškodenie aerosólu 
• posunutie obsahu, ktoré by 

umožnilo kontakt medzi 
jednotlivými aerosólovými 
rozprašovačmi 

• uvoľnenie obsahu 
 
Pred odoslaním prvej zásielky musí váš obal 
schváliť váš obchodný zástupca 

Produkty musia byť umiestnené vo vnútornom obale, ktorý úplne 
zakrýva flakón s parfumom, a následne v silnom a tuhom vonkajšom 
obale. 
 
Balenie musí byť schopné vydržať skúšku pádom z výšky 1,2 metra v 
akomkoľvek smere, a to bez: 

• poškodenie flakónu 
• posunutie obsahu, ktoré by umožnilo kontakt medzi 

jednotlivými flakóny 
• uvoľnenie obsahu 

 
Pred odoslaním prvej zásielky musí váš obal schváliť váš obchodný 
zástupca 

Označenie 

 
 
Každé balenie musí byť označené štítkom Obmedzené množstvo umiestneným vedľa adresy. Veľkosť štítku musí byť minimálne 
5 x 5 cm a maximálne 10 x 10 cm. Na každé balenie by mal byť tiež umiestnený štítok "Týmto koncom hore" na označenie 
nasmerovanie balíka, aby bolo zaručené, že balík bude uložený vo vzpriamenej polohe.  
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Miesto odovzdania a spracovania 
 
Tovar by mal byť zaslaných do miesta spracovania spoločnosti PostNL:POSTNL  
 
c/o dnata  
Warehouse Section 6c 
Pelikaanweg 1 
1118 DT Schiphol 
Nizozemsko 

 
Nedoručiteľné balíky 

 
Balenie, ktoré nemožno doručiť príjemcovi, NEBUDE vrátené zákazníkovi, ale bude zničené spoločnosťou PostNL.  

Doba prepravy 
 
Oproti našej službe Priority sa doba prepravy zvyšuje priemerne o 4 pracovné dni, a to v závislosti na destinácii 
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3. Dodatok I - príklady zakázaných zbraní 
 

Je zakázané prepravovať tovar, ktorý sa považuje za zakázané zbrane určené na zabíjanie 
alebo spôsobenia vážneho zranenia. 
Nižšie nájdete príklady, ktoré produkty sú považované za zakázané zbrane.	

• Strelné zbrane 

                 
 
 
• Poplašné zbrane 

                
 
 
 
• Atrapy zbraní 

                 
 
 
• Munícia 

                 
Vlnová délka: 635 nm 

 
Konstrukce: Mosaz 

 
Provoz: Přiklopená/vyklopená 
krytka 

Typ: Viditelný červený laser Napájení: 5 mW Zásobník: Pistole 
Barva bodu červená Materiál 100% mosaz Baterie: 3 x LR41 

 
   

Training Bore Sight 
9MM with 50ms Delay 

15 minut 

Velikost bodu  
1 .Oj±@25yards 

5–100 yardů (4,5–91,5 m) 

Objevte produkty, bez nichž naši lidé nemohou žít 
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• Omračujúce zbrane / paralyzér 

                
• Slzný sprej 

                 
 
 

• Nože  
                   

   
 

• Obušky – nunčaky 

              
 
 
• Vrhacia hviezdica Ninja Stars - boxerov na ruku - vrhacie hviezdice Ninja Fidget 
Spinners 
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• Drápy na ruku/nohu 

                        

• Katapulty 

            
 
 

Pokiaľ budú posielané tieto typy tovaru, spoločnosť PostNL alebo colné orgány tovar zabaví 
a zničí. 


