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1. ULOŽENKA – JEDEN PARTNER 
PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK

Uloženka poskytuje profesionální dopravní a logistické služby pro internetové obchody. Společnost vlastní 
unikátní síť podacích a výdejních poboček v rámci České a Slovenské republiky.

Na bázi osvědčeného systému nabízíme kromě dopravy a výdeje zásilek na výdejní místa Uloženky, také 
službu Uloženka doručení na adresu, výdejní místa DPD a České pošty a doručení na adresu DPD CZ a SK, 
Českou poštou a Slovenskou poštou apod. Eshopy s Uloženkou získávají JEDNOHO PARTNERA, JEDEN SYSTÉM, 
JEDNO VYUČTOVÁNÍ, JEDNO PODACÍ MÍSTO a všechny druhy přepravy za minimální ceny.

JAK ULOŽENKA FUNGUJE

Principem služby je unikátní propojení specializovaných podacích míst, expresní dopravy, informačního sys-
tému, školených pracovníků a logistické i partnerské podpory. Přidejte se a získejte přidanou hodnotu pro 
Váš eshop ještě dnes.

JEDNODUŠE ZADEJTE PŘEPRAVNÍ DATA
Do systému Uloženka si přes jedno rozhraní manuálně nebo 
automatizovaně zadáte přepravní data. Vytištěné štítky pro různé 
přepravce jednoduše nalepíte na zásilky.

PODEJTE ZÁSILKY NA JEDNOM MÍSTĚ
Osobně, domluveným svozem nebo přes dopravce hromadně 
podáte zásilky na pobočku. My se poté postaráme o doručení přes 
Vámi zvolený způsob přepravy. 

DEJTE ZÁKAZNÍKOVI ČAS NA VYZVEDNUTÍ
Až 17 dní jsou zásilky připravené pro osobní odběr na více než 
500 nejfrekventovanějších místech ČR a SK, s možností platby 
zboží na dobírku.

MĚJTE VŠE POD DOHLEDEM
Pouze jeden systém Vás on-line informuje o nevyzvednutých 
zásilkách, odesílá dobírky v CZK / EUR, eviduje, sleduje 
a poskytuje plnou historii zásilek a fakturací.
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2. OBECNÉ INFORMACE

V této části je v jednoduchých krocích popsán proces zavedení logistických služeb od registrace až po úspěš-
né odesílání zásilek.

INFORMACE O ULOŽENCE

Na stránkách Uloženka.cz získáte všechny důležité informace o našich službách. Pokud byste se rádi 
na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat telefonicky +420 777 208 204 (pro SK +421 220 909 
866) nebo e-mailem info@ulozenka.cz. 

NEZÁVAZNÁ REGISTRACE

Nezávazná registrace na http://registrace.ulozenka.cz/. Tato registrace slouží k získání uživatelské-

ho účtu, obchodní nabídky a v případě zájmu i uzavření smlouvy a spuštění systému.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Uzavření smlouvy v online registračním procesu, nebo po domluvě s naším obchodním zástupcem.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení do vašeho účtu v partnerské sekci Ulozenky.cz

Informace 
o Uložence 

Uzavření 
smlouvy 

Registrace na 
www.ulozenka.cz

Vytvoření shopu 
v systému Uloženky 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3. 2. 4. 

https://registrace.ulozenka.cz/
https://partner.ulozenka.cz/
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4.1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

4.2 NASTAVTE SVŮJ OBCHOD.

www.ulozenka.cz

• Název e-shopu: Údaj, který se příjemcům zásilek zobrazuje v e-mailech, SMS i tištěných dokumentech.
• Podací pobočka: Pobočka, na kterou nám budete vozit zásilky, případně kam od Vás budeme zásilky svá-

žet (to Vám při domluvě svozů oznámí náš obchodní zástupce).
• E-mail pro zasílání faktur: E-mail, na který Vám budeme zasílat PDF fakturu a XLS soupis zásilek.
• E-mail pro zasílání informací k dobírkám: E-mail, na který Vám budeme zasílat XLS soupis vybraných 

dobírek.
• Zasílat rozpisy dobírek e-mailem: Zda chcete abychom Vám zasílali rozpisy vybraných dobírek na výše 

uvedený e-mail.
• Bankovní účet pro zasílání dobírek: Účet, na který Vám budeme zasílat peníze z vybraných dobírek ve 

formátu 19-1234567890/0800 nebo IBAN v případě EUR.
• Vybrané dobírky: Zde volíte, zda chcete na výše uvedený účet zasílat každou dobírku zvlášť, nebo sou-

hrnně vždy kdy dochází k jejich vyplácení.
• Vybrané dobírky v EUR: Zde nastavujete, zda chcete zasílat peníze za dobírky v CZK nebo EUR.
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• Přijímat platební karty: Našim klientům nabízíme možnost přijímat platby za dobírku u všech přeprav-
ních metod bez extra poplatků.

• Umožnit prohlídku zboží: V případě zájmu umožnit příjemci zásilky prohlídku zboží před zaplacením na 
pobočkách Uloženka Premium, zvolte ANO.

• Umožnit přeposlání zásilky: Tato služba je aktuálně nedostupná.
• Výchozí formát štítků: Zvolte si výchozí elektronický formát pro štítky.
• Po importu XML zaslat štítky e-mailem: Tato služba je aktuálně nedostupná.

NASTAVENÍ OBCHODU
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4.3 OSTATNÍ NASTAVENÍ SHOPU

• Zasílat předávací protokol e-mailem: Zvolte, zda chcete zasílat předávací protokoly k zásilkám e-mailem.
• E-mail pro zasílání předávacích protokolů: Uveďte e-mail, na který Vám budeme zasílat předávací pro-

tokoly k zásilkám.
• Tisknout předávací protokol při příjmu: Zvolte, zda chcete abychom pro Vás tiskli předávací protokoly 

při příjmu zásilek.
• Pobočka pro vrácení: Zde můžete nastavit pobočku, na kterou chcete vracet nepřevzaté/vrácené zásilky. 
• E-mail o vydání zásilky nebo předání přepravci: Zde uveďte, zda chcete při vydání zásilky a jejím předá-

ní přepravci obdržet e-mail s informací. 

NASTAVENÍ PŘÍJMU ZÁSILEK

IMPLEMENTACE
Proveďte implementaci jednou z těchto variant. Vždy musí docházet ke dvěma základním úkonům. 
Zadávání zásilek z e-shopu do systému Uloženky a získávání dat o dostupnosti poboček z Uloženky 
do e-shopu. Existuje několik variant, jak toho docílit.

5. 
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ZASÍLÁNÍ DAT O ZÁSILKÁCH 
OD E-SHOPU SMĚREM 
K ULOŽENCE

e-shop

API v3
Implementace pomocí REST API nabízí kompletní komunikaci s naším systémem – zasílání dat o zásilkách, 
zjišťování statusů zásilek, zjišťování dostupnosti poboček, příprava štítků pro tisk. Vhodná varianta pro velké 
e-shopy, nebo e-shopy s dobrým IT zázemím.

+  Plné napojení vašeho systému na Uloženku umožní automatickou práci s  objednávkami

+  Zadávání objednávek probíhá online a přímo z vašeho systému

+  Z dlouhodobého hlediska nejefektivnější řešení

−  Vyžaduje technickou implementaci, která může znamenat větší časovou zátěž a investici

CSV
Zlatá střední cesta vhodná pro střední a menší e-shopy. Jde sice částečně o manuální práci, ale jen v podobě 
importů a exportů. V rámci vašeho e-shopu si pouze nastavíte formát (sloupce) exportu CSV souboru a ten 
pak nahráváte do našeho systému jako seznam objednávek.

+  Velmi jednoduchá implementace, takřka každý e-shop zvládá CSV exporty

+  Většinou není třeba podpora IT a dá se využívat takřka ihned

−  Stále jde částečně o manuální práci při exportech a importech CSV

ADRESÁŘ
E-shop si v systému Uloženky vytvoří adresář klientů s kontaktními údaji a pak pro ně manuálně zadává ob-
jednávky. Možné využití pro menší specializované e-shopy se stálou klientelou.

+  Není třeba žádný zásah IT ani implementace

+  Údaje příjemce se po prvotním zadané do systému Uloženky nemusí vypisovat ručně

−  Je třeba jednotlivé příjemce do systému nejdříve zadat – hodí se tedy jen pro stálou klientelu

−  Jednotlivé objednávky se zadávají ručně a jednotlivě, vhodné tedy jen pro menší e-shopy
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FORMULÁŘ
E-shop musí zadat manuálně každou objednávku ručně do formuláře na stránkách Uloženky. Tato varianta je 
vhodná jen pro e-shopy s malým množstvím zásilek.

+  Není třeba žádný zásah IT ani implementace

−  Veškeré objednávky a jejich údaje se do systému Uloženky zadávají ručně, což dává prostor pro chyby

−  Časově náročné a vhodné opravdu jen pro malé množství objednávek

ZÍSKÁVÁNÍ DAT O DOSTUPNOSTI POBOČEK OD ULOŽENKY 
SMĚREM K E-SHOPU

API V3
Implementace pomocí REST API nabízí kompletní komunikaci s naším systémem – zasílání dat o zásilkách, 
zjišťování statusů zásilek, zjišťování dostupnosti poboček, příprava štítků pro tisk. Vhodná varianta pro velké 
e-shopy, nebo e-shopy s dobrým IT zázemím.

+  Automatické a takřka online zjišťování dostupnosti poboček bez manuální práce

−  Vyžaduje technickou implementaci, která může znamenat větší časovou zátěž a investici

CSV
Manuální aktualizace seznamu dostupných poboček. Jednoduché na implementaci, ale náročnější na údrž-
bu. Importy poboček se musí provádět pravidelně (ideálně jednou denně).

+  Minimální nároky na IT úpravu vašeho webu

+  Aktualizace dostupnosti poboček probíhá zcela manuálně a je tedy časově náročná

−  Pokud by aktualizace neprobíhala jednou denně, je takřka nemožné mít seznam poboček plně aktuální

• Štítky na zásilky musí být generovány z našeho systému. 
Pokud potřebujete z procesních důvodů vytvářet štítky offline, 
kontaktujte nás na implementace@ulozenka.cz

• Aktuálně umožňujeme využívat offline číselnou řadu pouze  
pro služby Uloženka Premium a Uloženka Partner, pro její přidělení 
nás prosím kontaktujte na implementace@ulozenka.cz
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TESTOVÁNÍ
V případě implementace pomocí API v3 nebo využití CSV doporučujeme provést základní test, zda 
datová komunikace probíhá v pořádku. Stačí do našeho systému testovací zásilku prostě zaslat. 
Zásilky, které nejsou na pobočku do 14 dní fyzicky podány, jsou pak automaticky stornovány a neú-
čtujeme si za ně žádný poplatek.

NASTAVENÍ ÚČTU
Nakonec bude třeba nastavit správně Váš účet. To můžete udělat na adrese https://partner.ulozen-
ka.cz/ při kliknutí na tlačítko „Nastavení obchodu“ v záložce „Editace Údajů“. Doporučujeme věno-
vat pozornost především těmto bodům:

a) Podací pobočka – zde nastavujete pobočku, na kterou budete podávat zásilky.
b) Pobočka pro vrácení – zde nastavujete pobočka na kterou se budou vaše zásilky vracet 
 (například pokud je příjemce nepřevezme).
c)  Bankovní účet pro zasílání dobírek – bankovní účet, na který Vám budeme zasílat peníze 

vybrané za dobírky.
d)  Vybrané dobírky – zda chcete abychom Vám na účet převáděli dobírky jako jednu souhrn-

nou platbu měsíčně, nebo každou platbu samostatně
e) Vybrané dobírky v EUR – zda chcete dobírky vybrané v EUR zasílat v CZK nebo EUR
f)  Přijímat platební karty – našim klientům nabízíme možnost přijímat platby za dobírku u 

všech přepravních metod bez extra poplatků
g) Výchozí formát štítků – zda chcete štítky ve formátu PDF (pro klasické tiskárny) nebo ZPL 
 (pro kotoučové tiskárny „zebra“)
h) E-mail zákazníkovi o zásilce připravené k vyzvednutí: V případě našich výdejních míst za 
 síláme každému klientovi SMS a e-mailovou avizaci automaticky. U partnerských způsobů  
 přepravy záleží na podmínkách přepravce.
i) SMS zákazníkovi o zásilce připravené k vyzvednutí: V případě našich výdejních míst zasí 
 láme každému klientovi SMS a e-mailovou avizaci automaticky. U partnerských způsobů  
 přepravy záleží na podmínkách přepravce.

HOTOVO
Nyní můžete začít využívat našich logistických služeb. V případě zájmu o svozy zásilek nás prosím 
kontaktujte na info@ulozenka.cz.

POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT?

Na stránkách Uloženka.cz získáte všechny důležité informace o našich službách. 
Pokud byste se rádi na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat telefonicky 
+420 777 208 204 (pro SK +421 220 909 866), nebo na e-mail info@ulozenka.cz

6. 

7. 

8. 
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API ENDPOINT

TESTOVACÍ PROVOZ
POZOR ! Transparentní proxy Vám umožňuje odladit dotazy pomocí dodatečných informací ke dvojici 
request/response, nicméně všechny dotazy jsou dále předány na reálné rozhraní obchodu. Pokud tedy po-
třebujete testovací zásilky 100% oddělit od reálného obchodu, je nutné založit pro tuto potřebu nový tes-
tovací obchod.
• pro testování API je možné využít transparentní proxy, tedy endpointu, který je určen jen Vám
• díky této proxy pak můžete v záložce „Traffic Inspector“ horního menu sledovat své dotazy na API a s nimi 

svázané odpovědi serveru
• příslušnou URL najdete po přihlášení do svého Apiary účtu (vpravo nahoře) zde v pravém sloupci pod 

odkazem Transparent Proxy
• URI má tvar https://private-XXXX-ulozenkav3.apiary-proxy.com
• pokud nechcete testovací proxy využit, můžete dotazy posílat přímo na URL endpointu pro reálný pro-

voz. Zásilky, které nejsou do 14 dnů fyzicky podány, jsou automaticky stornovány.

REÁLNÝ PROVOZ
• pro reálné nasazení aplikace prosím využijte přímý odkaz na zdroj https://api.ulozenka.cz/v3

3. ULOŽENKA.CZ API V3

OBECNÉ INFORMACE

Uloženka API v3 poskytuje rozhraní pro snadnou implementaci různých způsobů přepravy do Vašeho e-shopu.
• Výměna dat probíhá ve formátu application/json, použité a zároveň v dotazech vyžadované kódování 

kódování je UTF-8.
• Nastane-li chyba, systém vrátí popis chyby a nastaví správně HTTP kód.
• Každý požadavek na API by měl mít nastavenu hlavičku Content-Type s argumentem application/json.
• Desetinným oddělovačem je tečka (nikoli čárka!).
• Při zasílání požadavku vždy kontrolujte, že server vrátil HTTP odpověď s kódem 2XX. Pokud je kód jiný, 

nebyl požadavek zpracován úspěšně a vy v odpovědi můžete nalézt popis chyby.
• Telefonní čísla musí být vždy uváděna v mezinárodním formátu bez mezer, tedy např. +420602602602.
• PSČ musí být zadáváno bez mezer.
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AUTENTIZACE

• U každého požadavku na API (vyjma veřejných zdrojů transportservices a statuses) je potřeba posílat v 
HTTP hlavičce X-Shop id Vašeho e-shopu a v hlavičce X-Key klíč, který si vygenerujete v partnerské sekci 
Uloženky v nastavení svého obchodu, záložce Nastavit klíč pro API.

SHOPOVÁ ŘEŠENÍ

• Pokud naše API implementujete do svého shopového řešení (tedy do systému, který zprostředkovává pří-
stup ke službám Uloženky pro více obchodů), pak nás prosím kontaktujte na adrese implementace@ulo-
zenka.cz. Bude Vám přidělen unikátní identifikátor Vašeho řešení, díky kterému budeme moci v případě 
potíží lépe poradit našim společným klientům.

HATEOAS ODKAZY

Součástí JSON odpovědí na vaše požadavky může být také objekt _links, obsahující HAL (HATEOAS) odkazy, 
které usnadňují procházení strukturou výsledku. Např.

„_links“:{ „self“:{ „href“:“https://api.ulozenka.cz/v3/consignments?limit=2&offset=0“ }, „next“:
{ „href“:“https://api.ulozenka.cz/v3/consignments?limit=2&offset=2“ } }

Odkaz self určuje URL aktuálního zdroje, pro který byla vrácena data, odkaz next pak míří na další stránku vý-
stupu v případě, že vrácená data byla příliš velká.
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PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

V této části technické dokumentace se dozvíte specifikace jednotlivých parametrů pro přepravní služby a jejich 
pobočky. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci prohlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání jedné konkrétní přepravní služby 

GET https://api.ulozenka.cz/v3/transportservices/id

Zdroj pro práci s objektem přepravních služeb má následující atributy:

Parametr Povinný Typ Dat Popis

id Ne (odpověď) INT ID přepravní služby.

name Ne (odpověď) STR Název přepravní služby.

description Ne (odpověď) STR Popis přepravní služby.

alias Ne (odpověď) STR Alias přepravní služby, zadává se například při CSV 
importu.

active Ne (odpověď) INT Zda je přepravní služba aktuálně aktivní. 1 = služba 
je aktivní a lze ji použít, 0 = služba není aktivní.

transport Ne (odpověď) Object Přepravce (ne přepravní služba!), který danou služ-
bu nabízí, jeho id, name a alias). 

id Ne (odpověď) INT ID přepravce (ne přepravní služby!). Neplést s ID 
přepravní služby.

name Ne (odpověď) STR Název přepravce (ne přepravní služby!).

alias Ne (odpověď) STR Alias přepravce (ne přepravní služby!).

use_destination_branches Ne (odpověď) INT Rozlišuje, zda se jedná o odběrné místo, nebo do-
ručení na koncovou adresu příjemce. 1 = služba vy-
užívá poboček pro vyzvednutí, 0 = služba doručuje 
adresátovi na koncovou adresu.

requirements Ne (odpověď) Object Vztah přepravní služby k atributům zásilky (nová 
zásilka, nebo její editace); 0 = služba atribut nevy-
užívá, 1 = atribut je povinný, 2 = atribut je volitelný, 
nebo závislý na jiných volitelných atributech, např. 
„jméno“ nebo „název firmy“).

http://docs.ulozenkav3.apiary.io/reference/prepravni-sluzby/prepravni-sluzba/ziskani-jedne-konkretni-prepravni-sluzby
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Služba Země Typ ID

Uloženka Premium CZ/SK Osobní odběr 1

DPD Classic EU Doručení na adresu 3

DPD Private CZ Doručení na adresu 4

DPD PickUp CZ/SK Osobní odběr 5

ČP balík do ruky CZ Doručení na adresu 6

ČP balík na poštu CZ Osobní odběr 7

Uloženka Partner CZ Osobní odběr 11

Uloženka doručení na adresu CZ Doručení na adresu 17

Expres kurýr SK SK Doručení na adresu 19

Expres na poštu SK SK Osobní odběr 20

BalíkoBOX SK SK Osobní odběr 21

Depo SK SK Osobní odběr 22

SEZNAM PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB A JEJICH ID

POBOČKY PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Získání všech poboček dané přepravní služby

GET https://api.ulozenka.cz/v3/transportservices/id/branches?includeInactive=1&shopId=5158&
destinationOnly=0&registerOnly=0&destinationCountry=CZE

Získání přehledu všech možných přepravních služeb

GET https://api.ulozenka.cz/v3/transportservices?shopId=5158

Zdroj pro práci s objektem poboček přepravních služeb má následující atributy:

Kolekce poboček
přepravní služby

Povinný Typ Dat Popis

register Ne (odpověď) Object Pole objektů poboček, na kterých je možné podat 
zásilku dané služby.

• id Ne (odpověď) INT ID pobočky.

• shortcut Ne (odpověď) STR Zkratka pobočky, která se zadává například do 
CSV souborů pro import zásilek.

• name Ne (odpověď) STR Název pobočky.

• destinations Ne (odpověď) Object Pole objektů poboček, na kterých je možné vy-
zvednout zásilku dané služby.

•• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný ISO kód země, ve které se pobočka na-
chází například CZE, SVK.

•• active Ne (odpověď) INT Zda je daná pobočka aktivní a přijímá zásilky v kom-
binaci se službou a typem zásilky. 0 = pobočka zá-
silky dané služby, typu a do dané země nepřijímá 
( je pro tuto kombinaci neaktivní); např. byla zrušena, 
nebo pozastavena, 1 = pobočka zásilky dané služby, 
typu a do dané země přijímá ( je aktivní).

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/prepravni-sluzby/pobocky-prepravni-sluzby/ziskani-jedne-konkretni-prepravni-sluzby
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/prepravni-sluzby/pobocky-prepravni-sluzby/ziskani-jedne-konkretni-prepravni-sluzby
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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•• preparing Ne (odpověď) INT Pokud pobočka není aktivní (viz výše), může mít 
další příznak; 1 = příjem dané kombinace služeb, 
nebo pobočka samotná se připravuje, 0 = daná 
služba není v tuto chvíli v přípravě).

•• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný ISO kód země, do které je zásilka odesí-
lána, např. CZE, SVK.

•• allowed_consignment_types Ne (odpověď) Object Podatelna přijme uvedené typy zásilek danou služ-
bou, do dané země.

••• standard_consignment Ne (odpověď) INT Standardní zásilka

••• backward_consignment Ne (odpověď) INT Zpětné podání

• phone Ne (odpověď) STR Telefon na pobočku.

• email Ne (odpověď) STR E-mail na pobočku.

• street Ne (odpověď) STR Ulice, ve které se pobočka nachází.

• house_number Ne (odpověď) STR Číslo domu, ve kterém se pobočka nachází.

• town Ne (odpověď) STR Město, ve kterém se pobočka nachází.

• zip Ne (odpověď) STR Poštovní směrovací číslo pobočky.

• district Ne (odpověď) Object Kraj, ve kterém se pobočka nachází.

•• id Ne (odpověď) INT ID kraje, ve kterém se pobočka nachází.

•• nuts_number Ne (odpověď) STR NUTS kraje ve kterém se pobočka nachází.

•• name Ne (odpověď) STR Název kraje, ve kterém se pobočka nachází.

• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný kód země, ve které se pobočka nachází 
například CZE, SVK.

• opening_hours Ne (odpověď) Object Otevírací hodiny pobočky pro podání.

• gps Ne (odpověď) Object GPS souřadnice pobočky (délka a šířka).

• navigation Ne (odpověď) Object Navigace k místu pobočky. Informace o možnos-
tech parkování, veřejné dopravě apod.

• other_info Ne (odpověď) STR Doplňkové informace o pobočce.

• card_payment Ne (odpověď) INT Zda pobočka přijímá platební karty. 0 = pobočka 
nepřijímá platební karty, 1 = pobočka přijímá plateb-
ní karty.

• partner Ne (odpověď) INT Zda se jedná o domovskou pobočku (Uloženka 
Premium) nebo partnerskou (Uloženka Partner).  
0 = domovská pobočka Uloženka, 1 = partnerská 
pobočka.

destination Ne (odpověď) Object Pole objektů poboček, na kterých je možné vy-
zvednout zásilku dané služby.

• id Ne (odpověď) INT ID pobočky.

• active Ne (odpověď) INT Zda je daná pobočka aktivní a přijímá zásilky v kom-
binaci se službou a typem zásilky. 0 = pobočka 
zásilky dané služby, typu a do dané země nepřijímá 
( je pro tuto kombinaci neaktivní); např. byla zrušena, 
nebo pozastavena, 1 = pobočka zásilky dané služby, 
typu a do dané země přijímá ( je aktivní).

• preparing Ne (odpověď) INT Pokud pobočka není aktivní (viz výše), může mít další 
příznak; 1 = příjem dané kombinace služeb, nebo 
pobočka samotná se připravuje, 0 = daná služba 
není v tuto chvíli v přípravě).

• shortcut Ne (odpověď) STR Zkratka pobočky, která se zadává například do CSV 
souborů pro import zásilek.

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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• name Ne (odpověď) STR Název pobočky.

• destinations Ne (odpověď) Object Pole objektů poboček, na kterých je možné vyzved-
nout zásilku dané služby.

•• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný ISO kód země, do které je zásilka odesí-
lána, např. CZE, SVK.

•• active Ne (odpověď) INT Zda je daná pobočka aktivní a přijímá zásilky v kom-
binaci se službou a typem zásilky. 0 = pobočka 
zásilky dané služby, typu a do dané země nepřijímá 
( je pro tuto kombinaci neaktivní); např. byla zrušena, 
nebo pozastavena, 1 = pobočka zásilky dané služby, 
typu a do dané země přijímá ( je aktivní).

•• preparing Ne (odpověď) INT Pokud pobočka není aktivní (viz výše), může mít další 
příznak; 1 = příjem dané kombinace služeb, nebo 
pobočka samotná se připravuje, 0 = daná služba 
není v tuto chvíli v přípravě).

•• allowed_consignment_types Ne (odpověď) Object Podatelna přijme uvedené typy zásilek danou služ-
bou, do dané země.

••• standard_consignment Ne (odpověď) INT Standardní zásilka

••• backward_consignment Ne (odpověď) INT Zpětné podání

• phone Ne (odpověď) STR Telefon na pobočku.

• email Ne (odpověď) STR E-mail na pobočku.

• street Ne (odpověď) STR Ulice, ve které se pobočka nachází.

• house_number Ne (odpověď) STR Číslo domu, ve kterém se pobočka nachází.

• town Ne (odpověď) STR Město, ve kterém se pobočka nachází.

• zip Ne (odpověď) STR Poštovní směrovací číslo pobočky.

• district Ne (odpověď) Object Kraj, ve kterém se pobočka nachází.

•• id Ne (odpověď) INT ID kraje, ve kterém se pobočka nachází.

•• nuts_number Ne (odpověď) STR NUTS kraje ve kterém se pobočka nachází.

•• name Ne (odpověď) STR Název kraje, ve kterém se pobočka nachází.

• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný kód země, ve které se pobočka nachází 
například CZE, SVK.

• opening_hours Ne (odpověď) Object Otevírací hodiny pobočky pro podání.

• gps Ne (odpověď) Object GPS souřadnice pobočky (délka a šířka).

• navigation Ne (odpověď) Object Navigace k místu pobočky. Informace o možnostech 
parkování, veřejné dopravě apod.

• other_info Ne (odpověď) STR Doplňkové informace o pobočce.

• card_payment Ne (odpověď) INT Zda pobočka přijímá platební karty. 0 = pobočka 
nepřijímá platební karty, 1 = pobočka přijímá plateb-
ní karty.

• partner Ne (odpověď) INT Zda se jedná o domovskou pobočku (Uloženka 
Premium) nebo partnerskou (Uloženka Partner).  
0 = domovská pobočka Uloženka, 1 = partnerská 
pobočka.

announcements Ne (odpověď) Object Pole objektů s oznámeními dané pobočky; každý 
objekt má atributy níže.

• title Ne (odpověď) STR Nadpis oznámení pobočky.

• text Ne (odpověď) STR Text oznámení pobočky.

• priority Ne (odpověď) INT Priorita pobočky.

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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POBOČKY
Specifikace jednotlivých parametrů pro pobočky. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci prohlédnout 
a otestovat příklady kódování.

Získání jedné konkrétní pobočky

GET https://api.ulozenka.cz/v3/branches/id?includeInactive=1

Zdroj pro práci s objektem jedné konkrétní pobočky, který má následující atributy:

Získání jedné
konkrétní pobočky

Povinný Typ Dat Popis

id Ano INT ID pobočky, u které chcete informace získat.

shortcut Ne (odpověď) STR Zkratka pobočky, která se zadává například do 
CSV souborů pro import zásilek.

name Ne (odpověď) STR Název pobočky.

street Ne (odpověď) STR Ulice, ve které se pobočka nachází.

house_number Ne (odpověď) STR Číslo domu, ve kterém se pobočka nachází.

town Ne (odpověď) STR Město, ve kterém se pobočka nachází.

zip Ne (odpověď) STR Poštovní směrovací číslo pobočky.

district Ne (odpověď) Object Kraj, ve kterém se pobočka nachází.

• id Ne (odpověď) INT ID kraje, ve kterém se pobočka nachází.

• nuts_number Ne (odpověď) STR NUTS kraje ve kterém se pobočka nachází.

• name Ne (odpověď) STR Název kraje, ve kterém se pobočka nachází.

country ISO 3166-1 Třímístný ISO kód země, ve které se pobočka na-
chází například CZE, SVK.

partner Ne (odpověď) INT Zda se jedná o domovskou pobočku (Uloženka 
Premium) nebo partnerskou (Uloženka Partner).  
0 = domovská pobočka Uloženka, 1 = partnerská 
pobočka.

register_for Ne (odpověď) Object Pole objektů s přehledem služeb, pro které daná 
pobočka slouží jako podatelna.

• transport_service_id Ne (odpověď) INT ID přepravní služby.

• transport_service_name Ne (odpověď) STR Název přepravní služby.

• transport_id Ne (odpověď) INT ID přepravce.

• transport_name Ne (odpověď) STR Název přepravce.

• destinations Ne (odpověď) Object Pole objektů, které určuje do jakých zemí a jaké typy 
zásilek je možné pro danou službu na této podatelně 
podat a také to, zda je pobočka aktivní, neaktivní 
nebo připravovaná

•• active Ne (odpověď) INT Zda je daná pobočka aktivní a přijímá zásilky v kom-
binaci se službou a typem zásilky. 0 = pobočka 
zásilky dané služby, typu a do dané země nepřijímá 
( je pro tuto kombinaci neaktivní); např. byla zrušena, 
nebo pozastavena, 1 = pobočka zásilky dané služby, 
typu a do dané země přijímá ( je aktivní).

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/pobocky/pobocka/ziskani-jedne-konkretni-prepravni-sluzby
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3


www.ulozenka.cz

19

•• preparing Ne (odpověď) INT Pokud pobočka není aktivní (viz výše), může mít další 
příznak; 1 = příjem dané kombinace služeb, nebo 
pobočka samotná se připravuje, 0 = daná služba 
není v tuto chvíli v přípravě).

•• allowed_consignment_types Ne (odpověď) Object Podatelna přijme uvedené typy zásilek danou služ-
bou, do dané země.

••• standard_consignment Ne (odpověď) INT Standardní zásilka

••• backward_consignment Ne (odpověď) INT Zpětné podání

• destination_for Ne (odpověď) Object Pole objektů s přehledem služeb, pro které daná 
pobočka slouží jako výdejní místo.

• transport_service_id Ne (odpověď) INT ID přepravní služby.

• transport_service_name Ne (odpověď) STR Název přepravní služby.

• transport_id Ne (odpověď) INT ID přepravce.

• transport_name Ne (odpověď) STR Název přepravce.

• active Ne (odpověď) INT Zda je daná pobočka aktivní a přijímá zásilky v kom-
binaci se službou a typem zásilky. 0 = pobočka 
zásilky dané služby, typu a do dané země nepřijímá 
( je pro tuto kombinaci neaktivní); např. byla zrušena, 
nebo pozastavena, 1 = pobočka zásilky dané služby, 
typu a do dané země přijímá ( je aktivní).

• preparing Ne (odpověď) INT Pokud pobočka není aktivní (viz výše), může mít další 
příznak; 1 = příjem dané kombinace služeb, nebo 
pobočka samotná se připravuje, 0 = daná služba 
není v tuto chvíli v přípravě).

• allowed_consignment_types Ne (odpověď) Object Podatelna přijme uvedené typy zásilek danou služ-
bou, do dané země.

•• standard_consignment Ne (odpověď) INT Standardní zásilka.

•• backward_consignment Ne (odpověď) INT Zpětné podání.

STAVY
Specifikace jednotlivých parametrů pro stavy zásilek. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci prohléd-
nout a otestovat příklady kódování.

Získání jednoho konkrétního stavu

GET https://api.ulozenka.cz/v3/statuses/id  

Získání přehledu všech možných stavů zásilek

GET https://api.ulozenka.cz/v3/statuses

Zdroj pro práci s objektem jednoho konkrétního stavu zásilky, který má následující atributy:

Historie stavu dané zásilky Povinný Typ Dat Popis

• id Ano INT ID daného stavu.

• name Ne (odpověď) STR Název daného stavu.

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/stavy/stav/ziskani-jedne-konkretni-prepravni-sluzby
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/stavy/stav/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
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HISTORIE STAVŮ
Specifikace jednotlivých parametrů pro historii stavů od určitého data. Pomocí odkazů do Apiary si také bu-
dete moci prohlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání historie stavů

GET https://api.ulozenka.cz/v3/statushistory?timeFrom=20141029210000&publishedFrom=2014
1029210000&statusId=&limit=2&offset=0

Zdroj pro získání historie stavů od určitého data, vrací pole objektů které mají následující atributy:

Pozor na velké kolekce, kde může dojít k omezení velikosti výstupu, odkaz na případné další vyhovující stavy 
k zásilkám je v takovém případě uveden v atributu next viz. HATEOAS odkazy.

Parametr Povinný Typ Dat Popis

consignment Ne (odpověď) Object Objekt zásilky.

• id Ne (odpověď) INT ID zásilky.

• partner_consignment_id Ne (odpověď) INT Unikátní číselná řada zásilky. Řada má formát 
XXXXXYYZZZZZ kde XXXXX = Id Vašeho obcho-
du v našem systému (např. 00101), YY = vzrůstají-
cí číselná řada pro různá rozlišení zásilek (od 01), 
ZZZZZ = pořadové číslo zásilky (od 00001).

• order_number Ne (odpověď) STR Číslo objednávky.

status Ne (odpověď) Object Stav

• links Ne (odpověď) Object HATEOAS odkazy

• id Ne (odpověď) INT ID stavu.

• name Ne (odpověď) STR Název stavu.

datetime Ne (odpověď) DateTime Datum a čas kdy daná zásilka do stavu přešla.

SEZNAM STAVŮ

Status Popis ID

Čekáme na doručení Zásilka byla zadána do systému Uloženky a čekáme na fyzické 
doručení na pobočku.

1

Čeká na převoz Zásilka byla přijata do systému a fyzicky na pobočku. Čeká se 
na večerní převoz na určenou výdejní pobočku nebo depo.

2

Převoz – na cestě Zásilka je přepravována na výdejní místo, tento stav u zásilky 
naběhne automaticky v den jejího příjmu v 19:00 a pak každou 
následující hodinu až do 22:00.

3

Připraveno k výdeji Zásilka je připravena na výdejním místě k vyzvednutí. 4

Předáno přepravci Zásilka a data o ní byla předána externímu logistickému part-
nerovi (např. DPD nebo ČP).

5

Vrácení – čekáme na doručení Čekáme na fyzické doručení vratky na pobočku od přepravce. 6

Vrácení – čeká na převoz Zásilka, které uplynula doba uložení. Zásilka čeká na večerní 
převoz na určenou pobočku pro vrácení.

7

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/historie-stavu/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
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Vrácení – na cestě Vratka je přepravována zpět z výdejní pobočky na vratkovou, 
tento stav u zásilky naběhne automaticky v den zpracování zá-
silky na vratku v 19:00 a pak každou následující hodinu až do 
22:00.

8

Vrácení – připraveno k výdeji Vratka je připravena na pobočce k výdeji e-shopu. 9

Zásilka byla vydána Zásilka byla vydána koncovému příjemci. 10

Zásilka byla vrácena Zásilka byla vrácena zpět e-shopu. 11

Zásilka byla stornována Zásilka byla stornována ze strany e-shopu v administraci 
Uloženky.

12

Storno – poškození Status se aktuálně se nevyužívá 13

Storno – ztráta Status se aktuálně se nevyužívá 14

Storno – jiné důvody Zásilka byla stornována ze strany Uloženky, pokud byla zásilka 
již v přepravě.

15

Převoz – třídírna SK Týká se zásilek doručovaných na/z SK 16

Zásilka je vydávána Stav zásilky po zadání hesla pro výdej a je mezi-stavem pro 
stav zásilka je vydána.

17

Reklamace – poškození Nastavuje reklamační oddělení Uloženky při zjištění poškození 
zásilky a zahájení reklamačního řízení.

18

Reklamace – překládka Nastavuje reklamační oddělení Uloženky při zjištění ztráty zá-
silky a zahájení reklamačního řízení.

19

Reklamace – uzavřená SK Nastavuje reklamační oddělení Uloženky po uzavření reklama-
ce pro poškození – vyplacení škody.

20

Reklamace – uzavřená ZT Nastavuje reklamační oddělení Uloženky po uzavření reklama-
ce pro ztrátu – vyplacení škody.

21

Zásilka expirovala Pokud zásilka do 14 dnů po zadání do systému e-shopem není 
přijata na pobočce, převede se automaticky do tohoto stavu.

22

Přeposílání Status se aktuálně se nevyužívá. 23

Převoz na svozové depo Zásilka je přepravována na svozové depo, kde se roztřídí 
a předá buď na převoz na rozvozové depo nebo k rozvozu na 
výdejní pobočku nebo na přepravce.

24

Vrácení – převoz na svozové depo Zásilka, které uplynula doba uložení a byla změněna na vratku. 
Čeká na večerní svoz na svozové depo, které jí dále roztřídí 
a přepošle na určenou pobočku pro vrácení.

25

Převoz na rozvozové depo Zásilka, kterou přijalo svozové depo a je přepravována na roz-
vozové depo, ze kterého se doručuje výdejní pobočce.

26

Vrácení – převoz na rozvozové depo Zásilka, které uplynula doba uložení a která je přijata na svozo-
vém depu a poslána dále na rozvozové depo k doručení zpět 
na vratkovou pobočku.

27

Připraveno k předání přepravci  Zásilka, která je přijata a čeká na předání přepravci. 28

Převoz na cílovou destinaci  Zásilka je přepravována na výdejní místo. 29

Vrácení – převoz na cílovou destinaci  Vratka je přepravována na pobočku pro vrácení. 30



www.ulozenka.cz

22

ZÁSILKY

Specifikace jednotlivých parametrů pro práci se zásilkami. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci pro-
hlédnout a otestovat příklady kódování.

ZÁSILKA

Vytvoření nové zásilky

POST https://api.ulozenka.cz/v3/consignments?timeFrom=20140101120000&updatedFrom=20140
201120000&limit=2&offset=0

Editace zásilky

PUT https://api.ulozenka.cz/v3/consignments/id

(Při editaci zásilky je nutné zaslat všechna data. Nestačí zaslat pouze měněné hodnoty!)

Stornování zásilky

DELETE https://api.ulozenka.cz/v3/consignments/id

Zdroj pro práci s objektem konkrétní zásilky, který má následující atributy:

Založení nové zásilky Povinný Typ Dat Popis

transport_service_id Ano INT Typ přepravní služby

address_state Pro služby: ČP Balík do ruky, DPD 
Classic, DPD Private, Expres kurýr SK, 
Uloženka doručení na adresu

ISO 3166-1 Stát, do kterého je zásilka doručována

register_branch_id volitelný INT Podací pobočka zásilky.

destination_branch_id Pro služby: Uloženka Premium, Ulo-
ženka Partner, Uloženka Partner, DPD 
Pickup CZ a SK, ČP balík na poštu, 
Expres kurýr na poštu SK, BalikoBOX 
SK, Depo SK

INT Výdejní pobočka

order_number Ano STR Číslo objednávky e-shopu

partner_consignment_id volitelný INT Unikátní číselná řada zásilky. Řada má 
formát XXXXXYYZZZZZ kde XXXXX = 
Id Vašeho obchodu v našem systému 
(např. 00101), YY = vzrůstající číselná 
řada pro různá rozlišení zásilek (od 01), 
ZZZZZ = pořadové číslo zásilky (od 
00001).

parcel_count Ano INT Počet balíků v zásilce. Více než je-
den balík v zásilce je možné u služeb 
Uloženka Premium, Uloženka Partner, 
DPD Pickup CZ, DPD Private, DPD 
Classic

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/zasilka/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/zasilka/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/zasilka/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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weight Pro služby: ČP balík do ruky, ČP ba-
lík na poštu, Expres kurýr SK, Expres 
na poštu SK, BalíkoBOX SK, Depo SK,  
Uloženka doručení na adresu

Number Hmotnost zásilky v kg.

cash_on_delivery Volitelný Number Hodnota dobírky.

insurance Volitelný u služby: Expres kurýr SK, 
Expres na poštu SK, BalíkoBOX SK

Number Pojištění zásilky.

stated_price Volitelný Number Udaná cena zásilky.

currency Povinné, pokud je zasílán parametr 
cash_on_delivery, stated_price nebo 
insurance

ISO – 4217 Měna ostatních zasílaných parametrů 
ve formátu ISO – 4217 (např. CZK nebo 
EUR).

variable Volitelný INT Variabilní symbol pro vyplacení dobír-
ky.

customer_name Ano STR Jméno příjemce zásilky.

customer_surname Ano STR Příjmení příjemce zásilky.

company_name Volitelný STR Název společnosti příjemce.

customer_phone Ano STR Telefonní číslo příjemce zásilky kont-
rolované pomocí knihovny libphone-
number.

customer_email Pro služby: Uloženka Premium, Ulo-
ženka Partner, Uloženka Partner, DPD 
Pickup CZ a SK, ČP balík na poštu, 
Uloženka doručení na adresu, Expres 
na poštu SK, BalíkoBOX SK, Depo SK

STR E-mail příjemce zásilky.

address_street Pro služby: ČP Balík do ruky, DPD 
Classic, DPD Private, Expres kurýr SK, 
Uloženka doručení na adresu

STR Ulice a směrovací číslo příjemce zásil-
ky.

address_town Pro služby: ČP Balík do ruky, DPD 
Classic, DPD Private, Expres kurýr SK, 
Uloženka doručení na adresu

STR Město příjemce zásilky.

address_zip Pro služby: ČP Balík do ruky, DPD 
Classic, DPD Private, Expres kurýr SK, 
Uloženka doručení na adresu

STR PSČ příjemce zásilky.

allow_card_payment Platba kartou je automaticky povolena 
u všech druhů přepravy, kde je možná.

INT Možnost uhradit dobírku platební kar-
tou.

require_full_age Volitelný pro služby: Uloženka Premi-
um

INT Zda má proběhnout kontrola plnole-
tosti příjemce před předáním zásilky.

note Volitelný, zobrazí se jen na štítcích služ-
by Uloženka Přemim a Partner

STR Poznámka, která se tiskne na štítek 
zásilky.

allow_preview Volitelný pro služby: Uloženka Premi-
um

INT Umožní příjemci prohlédnout si obsah 
zásilky.

sender_name Volitelný pro služby: Uloženka Premi-
um a Uloženka Partner

STR Název odesílatele použitý v notifika-
cích a na štítkách místo názvu obcho-
du.

id Povinné při editaci zásilky. INT ID zásilky přidělené Uloženkou. Využí-
vá se například při editaci zásilky.

• labels – (Object; Atributy: type,first_position,labels_per_page,force_encoding,include_data; Objekt speci-
fikující, zda se mají po vytvoření zásilky vrátit štítky na balíky a v jakém formátu mají být. Význam atributů 
je stejný jako v sekci Štítky na balíky)

• parcels – (Object; Pole objektů s jediným atributem parcel_number. Obsahuje informace k jednotlivým 
balíkům zásilky. Velikost tohoto pole se musí shodovat s atributem ‚parcel_count‘. Toto pole slouží pouze 
pro vybrané partnery, kteří mají zadávání čísel balíků povolené.)

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://github.com/giggsey/libphonenumber-for-php
https://github.com/giggsey/libphonenumber-for-php
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ZÍSKÁNÍ DAT KONKRÉTNÍ ZÁSILKY
Získá všechny parametry, které nám byly dříve zaslány (viz. tabulka na předešlí stránce) a přidá parametry 
přidělené systémem (viz. níže). Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci prohlédnout a otestovat příklady 
kódování.

Získání jedné konkrétní zásilky

GET https://api.ulozenka.cz/v3/consignments/id

ZÍSKÁNÍ PŘEHLEDU VŠECH ZÁSILEK
Získá přehled všech zásilek pro daný shop.

Získání přehledu všech zásilek daného shopu

GET https://api.ulozenka.cz/v3/consignments?timeFrom=20140101120000&updatedFrom=20140
201120000&limit=2&offset=0

Parametr Povinný Typ Dat Popis

time_created Ne (odpověď) DateTime Čas vytvoření zásilky.

time_received Ne (odpověď) DateTime Čas přijetí zásilky na depo.

max_storing_date Ne (odpověď) DateTime Datum kdy bude zásilka vrácena 
zpět odesílateli.

time_closed Ne (odpověď) DateTime Datum ukončení zásilky.

status Ne (odpověď) INT Aktuální stav zásilky.

card_paid Ne (odpověď) INT Informace, zda byla zásilka zapla-
cena kartou.

time_updated Ne (odpověď) DateTime Čas poslední aktualizace zásilky.

time_cod_sent Ne (odpověď) DateTime Čas odeslání doběrečného na účet 
partnera.

time_cod_received Ne (odpověď) DateTime Čas doručení doběrečného od 
přepravce.

time_invoice_sent Ne (odpověď) DateTime Čas vytvoření faktury za zásilku 
pro partnera.

max_storing_date_increased_by_client Ne (odpověď) DateTime Doba uložení zásilky prodloužena 
klientem.

max_storing_date_increased_by_partner Ne (odpověď) DateTime Doba uložení zásilky prodloužena 
partnerem.

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/zasilka/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/kolekce-zasilek
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HISTORIE STAVŮ DANÉ ZÁSILKY
Specifikace jednotlivých parametrů pro práci s historií stavů k dané zásilce. Pomocí odkazů do Apiary si také 
budete moci prohlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání historie stavů k dané zásilce

GET https://api.ulozenka.cz/v3/consignments/id/statuses

Historie stavů dané zásilky nabízí následující atributy:

ŠTÍTKY NA BALÍKY
Specifikace jednotlivých parametrů pro práci se štítky na balíky. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci 
prohlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání štítků k zásilkám

POST https://api.ulozenka.cz/v3/labels

UPOZORNĚNÍ: Využití datových štítků pro tisk štítků svépomocí podléhá schvalovacímu procesu. V případě 
zájmu nás kontaktujte na adrese implementace@ulozenka.cz. V praxi doporučujeme využívat námi přednasta-
vený formát, protože naši logističtí partneři jiný nepřijímají.

Specifikace jednotlivých parametrů pro práci získání štítku pro vybrané zásilky:

Historie stavu dané zásilky Povinný Typ Dat Popis

date Ne (odpověď) DateTime Datum a čas kdy zásilka přešla do daného stavu.

id Ne (odpověď) INT ID stavu, ve kterém se zásilka nachází.

name Ne (odpověď) STR Název stavu, ve kterém se zásilka nachází.

Štítky Povinný Typ Dat Popis

labels Ne (odpověď) STR Jedná se o ZPL kód, nebo base64 kódovaný PDF 
soubor obsahující štítky podle vyžádaného formátu.

labels_data Ne (odpověď) Object Data potřebná pro sestavení vlastního štítku.

Štítky Povinný Typ Dat Popis

type Povinný při dotazu na zaslání štítků 

V3/labels.

STR Požadovavaný formát štítků. Možné 
hodnoty: „pdf“,“zpl“,“data_only“. Hod-
nota „data_only“ znamená že atribut 
„labels“ ve výstupu bude mít hodno-
tu null a v atributu labels_data bude 
datová reprezentace štítku popsaná 
v samostatné dokumentaci

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/zasilky/historie-stavu-dane-zasilky/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/stitky-na-baliky/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
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labels_per_page Povinný v případě parametru "type" s 
hodnotou "pdf".

INT Určení počtu štítků na stránku. Lze po-
užít pouze pokud je vyžadovaný formát 
pdf. povolené hodnoty jsou 4 (vrátí A4 
arch se čtyřmi štítky) a 1 (vrátí PDF se 
štítkem o velikosti 4x6").

first_position Volitelný v případě parametru "labels_

per_page" s hodnotou "4". Pokud ne-

udáno, výchozí hodnota je 1.

INT Určení pozice prvního štítku na stránce. 

Povolené hodnoty jsou 1, 2, 3, 4.

force_encoding Volitelný v případě parametru "type" s 
hodnotou "zpl".

INT Hodnota 1 vynutí base64 kódování i pro 
ZPL štítky.

include_data Volitelný INT Hodnota 1 vyžádá mimo štítku defino-
vaného parametrem "type" také datový 
štítek. Pro request typu data_only je 
vždy automaticky nastaven na 1.

consignments Povinný při dotazu na zaslání štítků 

V3/labels.

Object Pole obsahující ID (popř. kódy z individu-
ální řady zákazníka) zásilek, ke kterým 
jsou štítky požadovány.

TRACKING
Specifikace jednotlivých parametrů pro práci s trackingem zásilek. Pomocí odkazů do Apiary si také budete 
moci prohlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání trackovacích informací o zásilce

GET https://api.ulozenka.cz/v3/tracking?identifier=444000&lang=cs

Zdroj pro získání trackovacích informací k zásilce vrací jednoprvkové pole s trackovacím objektem. Ten má 
následující atributy:

Tracking Povinný Typ Dat Popis

consignment Ne (odpověď) Object  

• _links Ne (odpověď) Object HATEOAS odkazy – např. detail zásilky a ex-
terní tracking zásilky u daného přepravce.

• id Ne (odpověď) INT ID zásilky.

• partner_consignment_id Ne (odpověď) INT Unikátní číselná řada zásilky. Řada má formát 
XXXXXYYZZZZZ kde XXXXX = Id Vašeho 
obchodu v našem systému (např. 00101), YY 
= vzrůstající číselná řada pro různá rozlišení 
zásilek (od 01), ZZZZZ = pořadové číslo zá-
silky (od 00001).

• cash_on_delivery Ne (odpověď) Number Výše dobírky.

• currency Ne (odpověď) ISO – 4217 Kód měny ve formátu ISO 4217 (např. CZK 
nebo EUR).

• parcel_count Ne (odpověď) INT Počet balíků v zásilce.

• card_payment_allowed Ne (odpověď) Number Zda je možné zaplatit zásilku kartou. 1 = 
platba kartou možná, 0 = platba kartou není 
možná.

transport_service Ne (odpověď) Object Přepravní služba.

https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/tracking/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
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• links Ne (odpověď) Object HATEOAS odkazy.

• id Ne (odpověď) INT ID přepravní služby.

• name Ne (odpověď) STR Název přepravní služby.

• destination_branch Ne (odpověď) Object Pobočka přepravní služby, pokud služba 
pobočky využívá.

• _links Ne (odpověď) Object HATEOAS odkazy – např. detail pobočky 
v API a web pobočky.

• id Ne (odpověď) INT ID pobočky v systému Uloženka.

• name Ne (odpověď) STR Název pobočky.

• street Ne (odpověď) STR Ulice, ve které se pobočka nachází.

• town Ne (odpověď) STR Město, ve kterém se pobočka nachází.

• zip Ne (odpověď) STR Poštovní směrovací číslo pobočky.

• country Ne (odpověď) ISO 3166-1 Třímístný ISO kód země, ve které se poboč-
ka nachází například CZE, SVK.

• gps Ne (odpověď) Object GPS souřadnice pobočky.

•• lat Ne (odpověď) Number Zeměpisná šířka.

•• lng Ne (odpověď) Number Zeměpisná délka.

• announcement Ne (odpověď) HTML Důležité aktuální informace týkající se po-
bočky.

statuses Ne (odpověď) Object Pole objektů stavů zásilky s níže uvedenými 
atributy.

• links Ne (odpověď) Object HATEOAS odkazy.

• id INT ID zásilky.

• name Ne (odpověď) STR Název stavu zásilky.

• tracking_name Ne (odpověď) STR Název stavu pro potřeby trackingu.

DOBÍRKY
Specifikace jednotlivých parametrů pro práci s dobírkami. Pomocí odkazů do Apiary si také budete moci pro-
hlédnout a otestovat příklady kódování.

Získání všech odeslaných plateb za dobírky

GET https://api.ulozenka.cz/v3/cod/?variable=&timeFrom=20150101000000&timeTo=2015010800
0000&limit=2&offset=0

Zdroj pro získání přehledu odeslaných plateb za dobírky, který má následující atributy:

Parametr Povinný Typ Dat Popis

variable Ne (odpověď) INT Variabilní symbol platby.

account_from Ne (odpověď) STR Účet, ze kterého byla platba odeslána.

account_to Ne (odpověď) STR Účet, na který byla platba zaslána.

time_cod_sent Ne (odpověď) DateTime Datum odeslání platby.

total_amount Ne (odpověď) Number Součet dobírek v dané platbě

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://ulozenkav3.docs.apiary.io/#reference/dobirky/ziskani-prehledu-vsech-moznych-stavu-zasilek
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payment_currency Ne (odpověď) ISO – 4217 Měna odeslané platby.

consignments_count Ne (odpověď) INT Počet zásilek, které byly proplaceny touto platbou

consignments Ne (odpověď) Object Přehled zásilek, které byly proplaceny touto platbou.

• id Ne (odpověď) INT ID zásilky.

• cod_amount Ne (odpověď) Number Výše dobírky u zásilky.

• cod_currency Ne (odpověď) ISO – 4217 Měna dobírky u zásilky.

CHYBOVÉ KÓDY
Popis možných chybových kódů v systému Uloženka.
Ke každému kódu je přiřazena výchozí zpráva pro frontend i API, tato zpráva ale může být při konkrétní situaci 
nahrazena přesnější informací. Jako příklad můžeme vzít chybu Consignment 4001 (Required value missing), 
která může být nahrazena např. textem „Customer surname missing.“

Namespace Code Response 
code

Message

Exceptions -1 400 An error has occurred.

Security 1001 401 Invalid shop/key combination.

Consignment 4000 400 An error has occurred.

Consignment 4001 400 Required value missing.

Consignment 4002 400 Unexpected value.

Consignment 4003 404 Requested consignment(s) not found.

Consignment 4004 500 Requested consignment has no parcels.

Consignment 4005 400 Unexpected value format.

Consignment 4006 400 Duplicate parcel number.

Transport 5000 400 An error has occurred.

Transport 5001 404 Requested additional service not found.

Transport 5002 404 Requested transport not found.

Transport 5003 404 Requested transport service not found

Transport 5004 400 Transport branch not found.

Transport 5005 400 Required value missing.

Transport 5006 400 Bad value format.

Transport 5007 400 Invalid combination of transport, transport service and 
additional services.

Transport 5008 400 Bad transport branch selected.

Transport 5009 400 Unexpected value given.

Transport 5010 400 Parcel number sequence not found.

Transport 5011 400 Parcel number sequence overpassed.

Transport 5012 400 Requested transport service is not active.

Transport 5013 400 Requested transport service is disabled by shop 
settings.

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
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Zip 8000 400 An error has occurred.

Zip 8001 400 Invalid zip number.

Status 10000 400 An error has occurred.

Status 10001 404 Requested status not found.

State 11000 400 An error has occurred.

State 11001 404 Requested country not found.

Label 12000 400 An error has occurred.

Label 12001 400 Unsupported label format.

Label 12002 400 Unsupported output format.

Label 12002 400 Unsupported number of labels per page.

Label 12004 400 Consignments not specified.

Label 12006 400 First position attribute is out of range of labels per page.

Json 16000 400 Unknown JSON error occured.

Json 16001 500 The maximum JSON data stack depth has been exce-
eded.

Json 16002 400 Invalid or malformed JSON data.

Json 16003 400 Invalid JSON data. Control character error, possibly in-
correctly encoded.

Json 16004 400 Invalid or malformed JSON data.

Json 16005 400 Invalid JSON data. Malformed UTF-8 characters, possi-

bly incorrectly encoded.

Json 16006 400 Invalid JSON data. One or more recursive references in 
the value to be encoded.

Json 16007 400 Invalid JSON data. One or more NAN or INF values in 

the value to be encoded.

Json 16008 400 Invalid JSON data. A value of a type that cannot be en-
coded was given.

System 17000 400 Unknown system error occured.

System 17001 303 Request cannot be processed by requested resource, 
but can be processed by another one.
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IMPORT CSV

PODOBA IMPORTOVANÉHO SOUBORU

CSV je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává 
z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny čárkou. Je vhodné, ne však nutné, hodnoty jednotlivých 
sloupců uzavírat do uvozovek. To umožňuje, aby text položky obsahoval středník. Importovaný soubor nesmí 
začínat prázdným řádkem ani jinými bílými znaky. Je potřeba ukládat soubor ve znakové sadě Windows-1250 
nebo UTF-8. (Ukázkový soubor je Windows-1250 aby se správně zobrazoval v Excelu)

UKÁZKOVÝ .CSV SOUBOR KE STAŽENÍ

NASTAVENÍ POŘADÍ SLOUPCŮ

Pro import lze použít dva různé způsoby pro určení pořadí sloupců. Buďto jsou v souboru explicitně uvedené 
hlavičky, tj. první řádek v souboru obsahuje hlavičky jednotlivých sloupců uvedené v prvním sloupci níže uve-
dené tabulky. Druhou možností je pak individuální nastavení pořadí sloupců. V tomto případě není nutné, aby 
soubor obsahoval názvy jednotlivých sloupců. Stačí si v nastavení obchodu v menu „Nastavení CSV“ vytvořit a 
uložit vlastní pořadí sloupců. Podle tohoto pořadí se pak data ze souboru načítají. Dále je možné zvolit při im-
portu vynechání prvního řádku souboru. Toto se může hodit, pokud Váš systém generuje CSV soubor s hlavič-
kami, které neodpovídají hlavičkám používaným v našem systému. Stačí pak zvolit možnost vynechání prvního 
řádku, nastavit správné pořadí sloupců a data budou načtena správně.

KONTROLA PŘED ULOŽENÍM

Není nutné, aby v importovaném souboru byla kompletní data o zásilce. Je možné načíst jen částečná data, ta 
potom doplnit ve formuláři a zásilku uložit. Naopak pokud jsou Vaše data v importovaném souboru kompletní 
a správná, je možné zásilky uložit bez potvrzování.

https://partner.ulozenka.cz/download/ulozenka_import.csv
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PŘEHLED MOŽNÝCH SLOUPCŮ A JEJICH HLAVIČEK

Hlavička Povinný Typ dat Popis

transport_service Ano STR Služba, pomocí které bude zásilka odeslána. Zadá-
vá se alias služby. Momentálně přípustné hodnoty 
jsou: "ulozenka", "ulozenka_parcelshop", "ulozen-
ka_partner", "skpost_default", "dpd_private", "dpd_
classic", "cpost_dr", "cpost_np", "uloženka_b2c".  

address_state Pro služby: ČP Balík do 
ruky, DPD Classic, DPD Pri-
vate, Expres kurýr SK, Ulo-
ženka doručení na adresu

ISO 3166-1 Třímístný kód státu, do kterého má být zásilka doru-
čena. Např. "CZE", "SVK". Pokud stát není vyplněn, 
vezme se automaticky stát, ve kterém se nachází 
zvolená pobočka pro vyzvednutí zásilky. 

register_branch Volitelný STR Pobočka, na které bude zásilka podána. Zadává se 
zkratka pobočky. Např. "pha4", "brno2". Zkratky po-
boček lze zjistit v sekci "Implementace". Pokud není 
podatelna vyplněna, bere se automaticky výchozí 
podatelna, kterou máte nastavenou v nastavení 
svého obchodu. 

destination_branch Pro služby: Uloženka Pre-
mium, Uloženka Partner, 
Uloženka Partner, DPD Pic-
kup CZ a SK, ČP balík na 
poštu, Expres na poštu SK, 
BalíkoBOX SK, Depo SK

STR Pobočka, na které bude zásilka vyzvednuta. Za-
dává se zkratka pobočky. Např.: "pha4", "brno2". 
Zkratky poboček lze zjistit v sekci "Implementace".

order_number Ano STR Vaše číslo objednávky. Např. číslo objednávky ge-
nerované Vaším systémem. 

partner_consignment_id Volitelný INT Číslo z Vaší individuální číselné řady. Řada má for-
mát XXXXXYYZZZZZ kde XXXXX = Id Vašeho ob-
chodu v našem systému (např. 00101), YY = vzrůsta-
jící číselná řada pro různá rozlišení zásilek (od 01), 
ZZZZZ = pořadové číslo zásilky (od 00001) 

parcel_count Ano INT Počet balíků v zásilce. Více než jeden balík v zásil-
ce je možné u služeb Uloženka Premium, Uloženka 
Partner, DPD Pickup CZ, DPD Private, DPD Classic

cash_on_delivery Volitelný Number Výše dobírky. 

currency Povinné, pokud je zasílán 
parametr cash_on_delive-
ry, stated_price nebo insu-
rance

ISO – 4217 Měna ostatních zasílaných parametrů ve formátu 
ISO – 4217 (např. CZK nebo EUR).

password Ne STR Heslo, které má být vyžadováno pro vydání zásilky. 
Tento parametr není třeba vyplňovat, heslo pro vy-
zvednutí nastavujeme zásilkám automaticky.

variable Volitelný INT Variabilní symbol, pod kterým bude zaslána platba, 
pokud se jedná o zásilku s dobírkou. 

customer_name Ano STR Jméno příjemce. 

customer_surname Ano STR Příjmení příjemce. 

company_name Volitelný STR Název společnosti příjemce. 

customer_phone Ano STR Telefonní číslo příjemce zásilky kontrolované po-
mocí knihovny libphonenumber. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://github.com/giggsey/libphonenumber-for-php
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customer_email Pro služby: Uloženka Pre-
mium, Uloženka Partner, 
Uloženka Partner PNS, 
DPD Pickup CZ a SK, ČP 
balík na poštu, Uloženka 
doručení na adresu, Ex-
pres na poštu SK, Balíko-
BOX SK, Depo SK

STR E-mailová adresa příjemce. 

address_street Pro služby: ČP Balík do 
ruky, DPD Classic, DPD Pri-
vate, Expres kurýr SK, Ulo-
ženka doručení na adresu

STR Ulice příjemce. Pro doručení na soukromou adresu. 

address_town Pro služby: ČP Balík do 
ruky, DPD Classic, DPD Pri-
vate, Expres kurýr SK, Ulo-
ženka doručení na adresu

STR Město příjemce. Pro doručení na soukromou adre-
su. 

address_zip Pro služby: ČP Balík do 
ruky, DPD Classic, DPD Pri-
vate, Expres kurýr SK, Ulo-
ženka doručení na adresu

STR PSČ příjemce. Pro doručení na soukromou adresu. 

insurance Volitelný u služby: Expres 
kurýr SK, Expres na poštu 
SK, BalíkoBOX SK

Number Výše pojištění zásilky. 

weight Pro služby: ČP balík do 
ruky, ČP balík na poštu, 
Expres kurýr SK, Expres na 
poštu SK, BalíkoBOX SK, 
Depo SK, Uloženka doru-
čení na adresu

Number Váha zásilky. 

allow_card_payment Platba kartou je automatic-
ky povolena u všech druhů 
přepravy, kde je možná.

INT Možnost uhradit dobírku platební kartou.

require_full_age Volitelný pro služby: Ulo-
ženka Premium

INT Ověření plnoletosti před vydáním zásilky. 

note Volitelný, zobrazí se jen na 
štítcích služby Uloženka 
Přemim a Partner

STR Poznámka pro účely partnera. 

allow_preview Volitelný pro služby: Ulo-
ženka Premium

INT Povolení prohlídky zásilky při převzetí zásilky na 
pobočce. 

sender_name Volitelný pro služby: Ulo-
ženka Premium a Uložen-
ka Partner

STR Název odesilatele použitý v notifikacích místo ná-
zvu obchodu. 
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Podle některých studií online nákupního chování až 75 % kupujících opustí e-shop, aniž objednávku dokon-
čí. Než totiž zákazník v e-shopu zboží zakoupí, je nucen proklikat se či projít celou řadou mnohdy zbytečných 
úkonů. Na vině je špatně nastavené ukončení nákupního procesu – takzvaný checkout. E-shop zákazníkovi 
často nevědomě komplikuje cestu k dokončení nákupu, potvrzení objednávky a platbě. Proces bývá zdlou-
havý, nepřehledný, e-shop chce po zákazníkovi celou řadu věcí – nutí jej do registrace, vyžaduje vyplnění 
osobních údajů. Správně nastavený checkout přispívá k vyšší konverzi nákupu a tedy ke zvýšení objemu 
prodeje. Konverzí nákupu rozumíme potvrzení objednávky.

NÁKUPNÍ PROCES A UŽIVATELSKY 
PŘÍVĚTIVÁ IMPLEMENTACE

OPTIMALIZACE NÁKUPNÍHO PROCESU

Celý nákupní proces by měl být ideálně nastaven tak, aby vedl k jedinému cíli: úspěšnému dokončení objed-
návky a zaslání zboží. Obecně platí zásada, čím je proces intuitivnější a rychlejší, tím je menší pravděpodob-
nost, že jej zákazník předčasně opustí.

POVINNÉ PRVKY IMPLEMENTACE

Před spuštěním ostrého provozu logistických služeb Uloženky na e-shopu, 
musí být splněny následující požadavky:

1.  Nasazení a zobrazení všech přepravních metod dle smlouvy. 
2.  Správný popis a vizualizace přepravních metod (viz. kapitola 4). 
3.  V seznamu poboček je alespoň jedna z možností vyhledávání (viz. bod 2 na další stránce). 
4.  V košíku je zobrazeno logo Uloženky. 

V této části implementačního 
manuálu se dočtete o tom, jak 
správně zobrazit Uloženku ve 
vašem košíku.

!



www.ulozenka.cz

35

4. VIZUALIZACE A POPIS LOGISTICKÝCH SLUŽEB

1.  Jednotlivé logistické služby by měly být v košíku viditelně oddělené tak, aby byl jejich výběr pro naku-
pujícího přehledný a intuitivní. Výjimku tvoří osobní odběry, které mohou být zobrazeny souhrnně z praktic-
kých účelů (klienta zajímá více, kde je možné zboží vyzvednout, než díky které službě). Jako dělící znak může 
posloužit linka nebo prostor mezi jednotlivými skupinami logistických metod.

2.  Výběr osobních odběrů by měl obsahovat alespoň některé z těchto prvků:

• Vyhledávání podle adresy – možné je využít ulici, město, kraj nebo PSČ v případě, že by nebyla na adrese 
žádná pobočka nalezena, e-shop by měl doporučit několik nejbližších v okolí.

• Vyhledávání podle pozice zařízení, na kterém zákazník nakupuje – tzn. pokud klient využívá k nákupu 
tablet, e-shop mu umožní najít odběrná místa nejblíž k jeho aktuální pozici.

• Vyhledávání na mapě – nakupující má možnost vybrat si odběrné místo přímo na mapě. Toto doporuču-
jeme kombinovat s vyhledáváním podle adresy.

Ideální je kombinace více, nebo všech těchto prvků. V případě desítek až stovek odběrných míst musí mít 
nakupující možnost zorientovat se a najít právě tu pobočku, která mu bude vyhovovat nejvíce.

3. U každé logistické služby je nutné zobrazit příslušné logo a název pro lepší orientaci při jejich výběru. 
V  případě, že budou osobní odběry zobrazeny souhrnně (viz. bod 1. této sekce), měla by být v detailu odběr-
ných míst každá pobočka opatřena logem dané logistické služby.

4. Různé typy logistických služeb mají různé limity, ať se to týká dopravy do zahraničí, váhy, nebo rozměrů 
zásilky. Podle toho také nakupujícím nabízejte vhodné typy dopravy. V případě, že již velikost či váha zboží 
v objednávce překračují limit určité logistické služby, nenabízejte ji svým klientům v košíku. Pokud obsahuje 
objednávka více kusů zboží, dá se často váha a rozměry řešit rozdělením na více zásilek.

5. V případě, že máte nakupující i ze zahraničí, nabízejte klientům jen ty logistické služby, které opravdu 
mohou využít. Filtrovat je můžete například podle mutace e-shopu, adresy doručení, apod.

Zjednodušení nákupního procesu tedy vyžaduje optimalizaci tří základních klíčových prvků: navigace, vizu-
alizace a rychlosti.
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Příklad využití všech výše zmíněných prvků vyhledávání – podle adresy, pozice zařízení i mapy.
To umožňuje nakupujícím snadno a rychle vyhledat nejbližší pobočku.

Po nakliknutí pobočky se zobrazí na mapě a také její detail. V detailu jsou uvedeny praktické informace, 
jako například otevírací doba nebo možnost platby kartou. Zobrazení tohoto detailu se dá řešit také 
například mouseoverem.
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RYCHLOST A KONVERZE

Pro zrychlení celého nákupního procesu je dobré se soustředit na odstranění nadbytečných kroků a bariér, 
které jej zákazníkovi znesnadňují. Sem patří například nutnost registrace a zadávání osobních informací ne-
podstatných pro nákup. Čím rychleji zákazníka provedeme nákupním košíkem, tím vyšší konverze nákupu 
dosáhneme.

NAVIGACE A VIZUALIZACE

Zákazník má dnes při nakupování spousty příležitostí, jak vybrat pro něj tu nejlepší nabídku. Využívá mož-
nosti srovnávat zboží, například na Heureka.cz. Často proto během nákupu e-shop opouští, aby porovnal pa-
rametry, ceny, reference a kvalitu různých obchodů. Proto je velmi důležité poskytnout nakupujícímu co nej-
více informací přímo v e-shopu během nákupu a provést jej nákupním košíkem (checkoutem) co nejrychleji.

Ideální checkout by měl mít maximálně čtyři kroky. Odbavením zákazníka na jedné stránce můžete docílit 
vyšší konverze, ale pouze pokud se na ní dokáže zákazník dobře orientovat. V případě více kroků je nutností 
navigační lišta, výrazná tlačítka pro pokračování, nebo možnost košík opustit a vrátit se zpět k předchozímu 
kroku. Velkou výhodou pro zákazníka je možnost se vrátit přímo na popis produktu nebo možnost porovnat 
podobné produkty přímo v nákupním košíku.

Neméně důležitým prvkem vizualizace jsou fotografie. Kvalitní a dostatečně detailní fotografie kupovaného 
produktu mohou snížit míru opuštění až o 20 %. Jedním z nejčastějších důvodů opuštění e-shopu bez do-
končení nákupu je však neúměrně vysoké poštovné. V tomto Vám mohou výrazně dopomoci odběrná místa 
logistických služeb s širokým pokrytím, jakou je právě Uloženka. Náklady na dopravu jsou pak sníženy na 
minimum. To uvítá jak e-shop, tak nakupující.
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1. LZE ZASÍLAT DO SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JINÉ MĚNĚ NEZ EUR?
Nelze, nehledě na to, zda bude dobírka hrazena hotovostí, nebo fyzicky platební kartou, je nutné využít měnu 
EUR. Nyní je v našem systému nastaveno, že při vytvoření zásilky do SR se měna dobírky nastaví jako EUR.

2. LZE ZASÍLAT DO ČESKÉ REPUBLIKY V JINÉ MĚNĚ NEZ CZK?
Nelze, nehledě na to, zda bude dobírka hrazena hotovostí, nebo fyzicky platební kartou, je nutné využít měnu 
CZK. Nyní je v našem systému nastaveno, že při vytvoření zásilky do ČR se měna dobírky nastaví jako CZK.

3.  MÁTE K DISPOZICI MODULY PRO OPENSOURCE ŘEŠENÍ 
JAKO NAPŘÍKLAD PRESTASHOP, MAGENTO NEBO OPENCART?

Podporu modulů pro hlavní OpenSource systémy připravujeme. Do té doby Vám mohou posloužit volně 
dostupné moduly od vývojářů.

4. CO JE TO HEUREKAPOINT A AUKROPOINT?
Jedná se o starší označení našich poboček Uloženka Premium.

5. KDE SE NACHÁZÍ KLÍČ HEUREKAPOINT?
Klíč Heuréka Point naleznete po přihlášení ve své administraci na adrese https://partner.ulozenka.cz/ v zá-
ložce “Mé obchody” > “Zobrazit detail” > “Informace o obchodu”, vpravo je kolonka s názvem “Klíč Heure-
kaPoint”.

6. KDE SE NACHÁZÍ API KLÍČ X-KEY?
API klíč můžete vygenerovat po přihlášení ve své administraci na adrese https://partner.ulozenka.cz/ v zálož-
ce “Mé obchody” > “Nastavení obchodu” > “Nastavit klíč pro API”.
 

7. ULOŽENKA A EET
Povinnost evidovat tržby (vybrané dobírky) do systému EET vzniká až v okamžiku, kdy dopravce předává vy-
branou tržbu prodávajícímu (eshopu), a to pouze v tom případě, pokud je tato tržba předávána v hotovosti. 
Protože předávání finančních prostředků mezi Vámi a Uloženkou probíhá výhradně bankovním převodem 
z účtu na účet, tento převod systému EET nepodléhá.

Toto stanovisko vychází ze znění zákona č. 112/2016 Sb. (Zákon o evidenci tržeb), ze kterého vyplývá, že 
přijatá tržba není tzv. rozhodným příjmem dopravce a zároveň, že dopravce nevystupuje jako zástupce pro-
dávajícího ve smyslu tohoto zákona. Pokud tedy podáváte zásilky přes Uloženku (jak na výdejní místa, tak 

5. FAQ
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při doručení na koncovou adresu), které jsou na dobírku, tak EET u těchto zásilek řešit nemusíte. Povinnost 
evidence máme pouze u zásilek, které jsou placeny online platební kartou či platební bránou (PayU atd.) 
a nebo v hotovosti na Vaší kamenné prodejně.

8. KDE NAJDU AKTUÁLNÍ SEZNAM POBOČEK A JEJICH ID?
CSV Seznam naleznete přímo v administraci po přihlášení k vašemu účtu na této adrese.

9. JAKÉ NOTIFIKACE ZASÍLÁTE?
E-mail zákazníkovi o zásilce převzaté do přepravy - E-mail zaslaný příjemci zásilky s informací o tom, že byla 
Uloženkou přijata do přepravy.

E-mail zákazníkovi o zásilce připravené k vyzvednutí – E-mail zaslaný příjemci zásilky s informací o tom, že 
je jeho zásilka připravena k vyzvednutí.

SMS zákazníkovi o zásilce připravené k vyzvednutí – SMS odeslaná příjemci zásilky s informací o tom, že je 
jeho zásilka připravena k vyzvednutí.

E-mail o vydání zásilky nebo předání přepravci – E-mail zaslaný e-shopu s informací o tom, že byla zásilka 
vydána příjemci, nebo předána logistickému přepravci (Česká Pošta, DPD).

SMS upomínka zákazníkovi o zásilce připravené k vyzvednutí - SMS upomínka odeslaná příjemci zásilky pět 
dnů poté, co je připravena k zásilka vyzvednutí.

E-mail s rozpisem vyplacených dobírek – E-mail zaslaný e-shopu s přílohou obsahující rozpis vyplacených 
dobírek 

10. KDE VYTISKNU PŘEDÁVACÍ PROTOKOL?
Po přihlášení ke svému účtu na adrese https://partner.ulozenka.cz/ při kliknutí na tlačítko „Nastavení obcho-
du“ v záložce „Editace Údajů“. Naleznete v sekci „Nastavení příjmu zásilek“ možnosti nastavení předávacího 
protokolu. Pokud zvolíte variantu „Tisknout předávací protokol při příjmu“ jako Ano, bude protokol vytištěn 
na podací pobočce při předání zásilek.

11. MOHU ULOŽENKU VYUŽÍT PRO RŮZNÉ ZPŮSOBY DOPRAVY?
Ano, do naší nabídky přidáváme i další přepravní služby a dopravce. Cílem je usnadnit Vám podnikání = je-
den systém pro více druhů přepravy, podání na jednom místě, v jednom administračním rozhraní, bez ztráty 
času, bez čekání a za nejlepší ceny!

12. KDY MOHU ZAČÍT VYUŽÍVAT SLUŽBY ULOŽENKY?
Stačí provést registraci na této adrese, kde se dozvíte ceny přepravy a můžete uzavřít elektronickou smlouvu.

Od této chvíle můžete zadávat přepravní údaje, generovat štítky a zásilky odesílat Vašim zákazníkům. Na 
výběr máte všechny druhy dopravy – osobních odběry ve specializovaných pobočkách, poštovní služby nebo 
kurýrní dopravu na adresu zákazníka.

https://partner.ulozenka.cz/implementation/branches
https://registrace.ulozenka.cz/
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13. JAK A KAM ZÁSILKY DORUČIT K PODÁNÍ?
Adresy podacích poboček naleznete na našich stránkách označené modře. Zásilky podané do 18.00 hod. 
jsou standardně expedovány do druhého dne. Pokud doručíte zásilky na pobočku, která je zároveň pro tyto 
výdejní, jsou okamžitě připraveny k vyzvednutí.

Pokud máte zájem o svozy zásilek z Vaší provozovny, kontaktujte nás prosím na e-mail obchod@ulozenka.cz

14. JAKÁ JE DOBA DORUČENÍ ZÁSILEK ZÁKAZNÍKŮM?
V naprosté většině případů do druhého dne, někdy dokonce v den podání zásilky.
Příklad: Sklad Vašeho e-shopu je v Olomouci. Během dne zabalíte zásilky, nalepíte na ně štítky a v 18.00 je 
doručíte na podací pobočku Uloženky. Zásilky jsou okamžitě roztříděny a noční expresní dopravou přeprave-
ny na naše výdejní místa. O pohybu zásilky je systémově informován Váš zákazník, který si v polední pauze 
druhého dne jde na svojí pobočku v Plzni vyzvednout Vaši zásilku.

Například na pražských pobočkách jsou zásilky podané v poledních hodinách odpoledne převezeny a jsou 
připravené k výdeji ten samý den.

15. JAK JE ZÁKAZNÍK INFORMOVÁN O POHYBU ZÁSILKY?
Nové administrační rozhraní pro pobočky Uloženka, umožňuje mít zásilku stále na očích. Váš zákazník je 
informován ihned po podání zásilky k přepravě – mail s ID kódem pro sledování zásilky. Součástí odkazu je 
informace o aktuálním pohybu zásilky, o výdejním místě (karta pobočky s veškerými kontaktními údaji, ote-
víracích hodinách, způsobech dopravy apod.), dále platební pokyny, datum uložení zásilky s možnosti jeho 
automatizovaného prodloužení či podmínky k vyzvednutí zásilky.
Další informaci (e-mail či SMS) zákazník obdrží ve chvíli, kdy je zásilka přijata na výdejní místo – Vaše zásil-
ka je připravena k výdeji. Součástí zprávy je i heslo, které musí zákazník sdělit obsluze pro vydání zásilky. 
Následuje ještě upozornění na blížící se konec úschovy, 3 dny před vypršením doby pro vyzvednutí zásilky.
U partnerských dopravních služeb (DPD ČR, Česká pošta, apod.) je sledování zásilky zajišťováno informačním 
systémem přepravce (vč. rozesílání zpráv – e-mail/SMS).

16. MOHU MÍT V SYSTÉMU VÍCE UŽIVATELŮ – ZAMĚSTNANCŮ?
Jistě, libovolně si můžete přidávat další uživatele a přidělovat jim jednotlivá práva k užívání systému.

17. JAK ZADÁVAT ZÁSILKY DO SYSTÉMU?
K zadávání dat do systému můžete využít několik možností.
• Ruční zadání přímo na https://partner.ulozenka.cz/consignment/new
• Importem dat formou CSV na https://partner.ulozenka.cz/csv-import/upload
• API rozhraní pro automatické napojení na Váš e-shop
Optimální způsob napojení pro Váš eshop nejprve konzultujte s poskytovatelem nebo správcem Vašeho 
eshopového systému. Řada systému již napojení na administraci systému Uloženka nabízí v základní varian-
tě. Více informací o možnostech napojení naleznete v 2. sekci tohoto manuálu.

https://partner.ulozenka.cz/consignment/new
https://partner.ulozenka.cz/csv-import/upload
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18. JAK SI MOHU GENEROVAT ŠTÍTKY PRO JINÉ DOPRAVCE?
Po přihlášení na https://partner.ulozenka.cz/ a tvorbě zásilky máte možnost vytisknout si vygenerovaný ští-
tek v několika formátech. V rámci implementace přes API pak získáváte štítky přímo do vašeho systému v 
několika formátech.

19. JAKÉ JSOU MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A PARAMETRY ZÁSILEK?
Limity a parametry jednotlivých služeb naleznete v 6. sekci tohoto manuálu.

20. KDY OBDRŽÍME VYBRANÉ DOBÍRKY NA ÚČET?
Uloženka využívá standardní způsob zúčtování plateb již na denní bázi (z důvodu provázání na ostatní pře-
pravní služby a partnery). Vybrané prostředky jsou tak do 10 dnů od jejich obdržení zaslány na Váš účet.

21. CO SE DĚJE S NEVYZVEDNUTOU ZÁSILKOU?
Pokud nebude zásilka v řádném nebo prodlouženém období vyzvednuta, bude vrácena na Vámi určenou 
vratkovou pobočku. Zde bude připravena k Vašemu odebrání o čemž budete samozřejmě informováni.

22. JAK PROBÍHÁ FAKTURACE ZA SLUŽBY ULOŽENKY?
Fakturace za naše služby probíhá jednou za měsíc. V administraci systému naleznete praktické kontrolní ná-
stroje a tak máte neustálý přehled o odeslaných zásilkách, dobírkách a nově i přehled neuhrazených faktur 
po splatnosti. V případě, že umožňujete příjemcům platbu kartou za vaše zásilky na našich pobočkách, je 
Vám poplatek za karetní transakce také účtován v rámci faktury.

23. JAK UKLÁDÁTE HESLA?
Bezpečnost dat našich uživatelů je pro nás prioritou, proto i hesla ukládáme pomocí moderní hashovací 
funkce bcrypt (cost = 11). I kdyby se tedy nějakým útočníkům podařilo získat naši databázi, tak z ní nebudou 
schopni v rozumném čase získat hesla našich uživatelů a použít je např. pro přihlášení do jejich emailových 
účtů (jelikož spoustu uživatelů stále bohužel používá stejná hesla pro více služeb).

https://partner.ulozenka.cz/
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Maximální 
délka jedné 

strany ( v cm)

Součet 
tří stran 
(d+š+v)

Maximální 
hmotnost 
zásilky do

Platba
kartou

Elektronická 
avizace SMS

Elektronická 
avizace 

emailem

Pojištění 
zásilky

Možnost 
prodloužení 
úložní doby

Počet pokusů 
o doručení

Úložní 
doba

Možnost 
změny času 

doručení 
zásilky

Termín 
doručení 
zásilky

Země 
působení

Uloženka 
Premium

100 175 20 ANO ANO ANO ANO ANO × 7 dní × D+1-2

Uloženka 
Partner

100 175 20 ANO ANO ANO ANO ANO × 7 dní × D+1-2

Uloženka doručení 
na adresu

175 210 31,5 ANO ANO × ANO ANO 3 × × D+1

DPD PickUp ČR 100 175 20 ANO ANO × ANO ANO × 7 dní × D+1-2

Česká pošta – 
balík na poštu

180 210 30 ANO ANO × ANO ANO × 7 dní × D+1

DPD Private 175 235 31,5 ANO ANO × ANO ANO 3 × ANO D+1

DPD Private SK 175 235 31,5 ANO ANO × ANO ANO 3 × ANO D+1

Česká pošta – 
balík do ruky

180 210 50 ANO ANO × ANO ANO 1 7 dní × D+1

DPD PickUp SK 100 175 20 ANO ANO × ANO ANO × 7 dní × D+1-2

DPD Classic 175 235 31,5 ANO ANO × ANO ANO 3 × × D+1-2

Expres kurýr SK 200 300 30 × ANO ANO ANO × 2 18 dní × D+1-2

Expres na poštu 
SK

200 300 30 × ANO ANO ANO × × 18 dní × D+1-2

BalíkoBOX SK 60 155 30 ANO ANO ANO ANO × × 3 dny × D+1-2

Depo SK 120 240 15 ANO ANO ANO ANO × × 7 dní × D+1-2

Zpětné podání 100 175 20 ANO × × ANO × × 7 dní × D+1-2

6. LIMITY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB


