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Dokumentace pro API 



API společnosti 123kurýr umožňuje zákazníkům elektronicky zadávat data o zásilkách, obdržet  

etikety, stavy a seznamy zásilek pomocí webové služby a její metod. 
 

Základní údaje: 
 
 

autorizace basic http auth user, password – přidělí 123kurýr 

formát vstupních údajů JSON, UTF-8 

Základní URL webové služby https://www.123kuryr.cz/ 

http metoda POST/GET(jen při metodě package a sender-addresses) 

Limit požadavek 5000/24h , resetuje se 0:00 
 

• Důrazně doporučujeme, zpracovávat odpověď serveru  pro případ překročení limitu 

5000/24h,     pro přesnější diagnostiku případného problému při jeho překročení. 

JSON 

Odpověď serveru při překročení limitu: 
 

{ 

"code": 403, 

"exception": "Maximum API calls exceeded, please contact support." 

} 



Metody 

 
Order 
Metoda po úspěšném volání zaregistruje zásilky do systému a vrátí vygenerovaná čísla zásilek,   které 

jsou potřebným parametrem při volání metod Ticket, Summary a Status 

URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order 

Všechny elementy jsou povinné, i v případe že je jejich obsah prázdný/false.  

Je doporučeno dodržovat poradí elementů tak, jak je v příkladech. 

Popis polí a typu dat: 
 

pole popis příklad 

clientOrderNumber Reference zákazníka, text, max. 25 znakú   ABC123 

dateOfCall datum svozu ve formáte dd.mm.yyyy 01.01.2021 

cashOnDelivery Výška dobírky, v měně cílové krajiny. 
Oddělovací znak desetin “.“(tečka)  
max. 120 000 CZK, 5000€, 500 000 HUF 
 

100, 1000, 12.54 

cashOnDeliveryVarSymbol Variabilní symbol dobírky, max. 10 číslic 1234567890 

cashOnDeliveryBban Číslo účtu v národním formátu, možno 
i s předčíslím. 
Používá se, když chcete pro konkrétní zásilku 
převést dobírkovou sumu na jiný účet než máte 
zaregistrovaný v systému 123 kurýr. 
Není nutno zadávat, pokud chcete dobírky 
posílat na č.ú. zapsané v našem systému 
(standardní cesta). 

123456-
1234567890/0000 

note Poznámka, text, max. 25 znaků  

sender=> id ID adresy odesílatele z IS (přidělí 123 kurýr, je 
jedinečné pro každého zákazníka) 

 

sender=>type 0- použije se adresa z IS 123(viď sender=> 
id) 1 – použijí sa pole z elementu „etiket“ 
(tzv. krycí adresa) 
2 – etiketa bez odesílatele 

 

sender=>etiket Adresa odesílatele na etiketě. Element se 
používá jen v případe sender=>type = 1 

 

sender=>etiket=>name Název odesílatele  

sender=>etiket=>street Ulice odesílatele  

sender=>etiket=>zip PSČ odesílatele  

sender=>etiket=>city Město odesílatele  

sender=>etiket=>country Krajina odesílatele  

recipient=>name Název příjemce  

recipient=>street Ulice příjemce  

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order


recipient=>zip PSČ příjemce, bez mezer Pro 
CZ:11000 
pro 
SK:01001 
pro HU: 2351 

recipient=>city Město příjemce  

recipient=>country Krajina příjemce, pro Česko je možné používat: 
“CZ“, “Česko“, “203“, 

 

recipient=>phone Tel. kontakt v mezinárodním formátu, pro CZ i v 
národném 

777123456 
+420777123456 
+421902345678 
 

recipient=>contactPerson Kontaktní osoba  

recipient=>mail e-mail příjemce (při vyplnění spouští e-mailovou 
notifikaci) 

 

Items=>weight Váha balíku, max. 2 desetinný místa, 
oddělovač “.“(tečka). Max 50Kg, pro HU max. 
40Kg. , počet výskytu elementů weight určuje 
počet kusů 
balíků v zásilce, viď příklad. 

 

Items=>clientOrderNumb
er 

Reference zákazníka pro kus v zásilce. Jesti je 
uvedená, na štítku nahrazuje 
clientOrderNumber zásilky uvedeno výše 

 

insurance=>enabled standardně 0, při požadavku připojištění 
zásilky nad hodnotu z VOP 1. 

 

insurance=>orderValue hodnota tovaru pro připojištění, maximální 
hodnota přepravovaného tovaru dle VOP 

 

services=>gdd Služba Garantované doručení, hodnota 
true/false 
dostupné jen v SK/CZ 

 

services=>sAdvice Služba SMS avízo, hodnota true/false 
dostupné jen v SK/CZ 

 

services=>tAdvice služba Telefonické avízo, hodnota true/false 
dostupné jen v SK/CZ 

 

services=>vrat služba Vratné dokumenty, hodnota true/false 
dostupné jen v SK/CZ 

 

services=>vynas služba Pomoc při vynášce, hodnota true/false 
dostupné jen v SK/CZ 

 

services=>PackageCentre služba doručení do balíkového centra, hodnota =  
hodnota z “code“  pro balíkové centrum. 
Seznam balíkových center poskytuje metoda 
Package nebo Widget 
dostupné len v SK/CZ 
 

 

 



 
Příklad JSON body pro 2 zásilky, ze kterých má prvá 2 balíky: 

 

{ 

"orders": [{ 

"clientOrderNumber": "123456AB", 

"dateOfCall": "01.12.2020", 

"cashOnDelivery": 100.5, 

"cashOnDeliveryVarSymbol": "1234567890", 

"cashOnDeliveryIban": "", 

 "note": "note text", 

"sender": { 

"id": 4830,//testovacie ID v ostrom prostredi 
"type": 0, 

"etiket": { 

"name": "", 

"street": "", 

"zip": "", 

"city": "", 

"country": "" 

} 

}, 

"recipient": { 



"name": "John Doe", 

"street": "StreetAddress 25/4", 

"zip": "11105", 

"city": "Praha", 

"country": "CZ", 

"phone": "777158946", 

"contactPerson": "", 

"mail": "recipient@mail.com" 

}, 

"items": [{ 

 

}, 

{ 

 

} 

 

"weight": 15.2 

 

 

"weight": 7 

], 

"insurance": { 

"enabled": 0, 

"orderValue": 0 

}, 

"services": { 

"gdd": false, 

"d12": false, 

"sAdvice": true, 

"tAdvice": true 

} 

}, 

{ 

"clientOrderNumber": "123456", 

"dateOfCall": "01.12.2020", 

"cashOnDelivery": 0, 

"cashOnDeliveryVarSymbol": "", 

"cashOnDeliveryIban": "", 

"note": "note text", 

"sender": { 

"id": 4825, 

"type": 0, 

"etiket": { 

"name": "", 

"street": "", 

"zip": "", 

"city": "", 

"country": "" 

} 

}, 

"recipient": { 

"name": "Some Company", 

"street": "StreetAddress 25/4", 

"zip": "04023", 

"city": "Košice", 

"country": "SK", 

"phone": "+42191234567", 

"contactPerson": "Some Employee", 

"mail": "recipient@mail.com" 

}, 

"items": [{ 

"weight": 15.5 

}], 

"insurance": { 

"enabled": 0, 

"orderValue": 0 

}, 

"services": { 

mailto:recipient@mail.com
mailto:ecipient@mail.com
mailto:recipient@mail.com


 
 

 

Metoda vrací čísla zásilek v poli OrderNumbers. 

V elementu OrderNumberNew vrací metoda i referenci a jméno příjemce aby bylo možné přiradit čísla zásilek 
např. k objednávkám na straně klienta v případe hromadného požadavku. 

Metoda vrací taky číslo/čísla kusu balíku v zásilce viď napr: 10000810660 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání metody Order: 
 

 
 

 

Ticket 

 
Metoda po úspěšném volání vrátí data pro tvorbu PDF nebo ZPL etiket. 

URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/ticket 

Metoda vrátí  pdf data v base64(A4, ZEBRA) nebo text v base 64 (ZPL,ZPL300) 

"gdd": false, 

"d12": false, 

"sAdvice": false, 

"tAdvice": false 

} 

} 

] 

} 

{ 

    "ids": [ 

        630692, 

        630693 

    ], 

    "orderNumbers": [ 

        "70722050906569", 

        "70722050906570" 

    ], 

    "orderNumbersNew": { 

        "123456ABCD | Jan Hořice": [ 

            { 

                "70722050906569": [ 

                    "10000810660", 

                    "10000810661" 

                ] 

            } 

        ], 

        "523456ABCD | Darth Vader": [ 

            { 

                "70722050906570": [ 

                    "10000810662", 

                    "10000810663" 

                ] 

            } 

        ] 

    } 

} 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/ticket


Popis polí a typu dát: 
 

pole popis příklad 

orders Čísla zásilek, max. 100 70420120100014 

type formát etikety(ZEBRA, ZPL, ZPL300, A4), viď 
číselník typů etiket 

ZEBRA 

position Pozice první etikety na papíře formátu A4, 1-4, 
default:1 

1 

 

Příklad JSON body pro metodu ticket , pro 6 zásilek: 
 

 
{ 

"orders": [ 

"70420120100014", 

"70420120100011", 

"70420120100012", 

"70420120100007", 

"70420120100008", 

"70420120100003" 

], 

"type": "A4", 

"position": 1 

} 

 



 

 

 

Typy etiket: 
 

hodnota popis 

ZEBRA Vrátí Base64 encoded pdfdata pro etiketu 100x150mm 

ZPL Vrátí Base64 encoded text, se ZPL kódem pro etiketu 100x150mm 

ZPL300 Vrátí Base64 encoded text, se ZPL kódem pro etiketu 100x150mm 
s 300DPI 

A4 Vrátí Base64 encoded pdfdata pro etiketu na listu A4 2x2, přičemž sled 
etiket  bude začínat na pozici určený v poli position 

 
Pozice štítků na A4: 

 

 

 
Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání metody Ticket: 

 

 

Poznámka: i u ZPL a ZPL300, se ZPL kód nachází v JSON elementu „pdf“. 

{ 

"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKP7/AHQAaQBjAGsAZQB0 

AFAAZABmKQovQ3JlYXRvciAo/v8AdwBrAGgAdABtAGwAdABvAHAAZABmACAAMAAuADEA 

MgAuADQpCi9Qcm9kdWNlciAo/v8AUQB0ACAANAAuADgALgA3KQovQ3JlYXRpb25EYXRl 

IChEOjIwMjEwODEwMDk1NTU1KzAyJzAwJykKPj4KZW5kb2JqCjMgMCBvYmoKPDwKL1R5 

cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovU0EgdHJ1ZQovU00gMC4wMgovY2EgMS4wCi9DQSAxLjAKL0FJ 

UyBmYWxzZQovU01hc2sgL05vbmU+........................................ 

.........................(skrátené)................................. 

4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMzU4OTMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzNTQ5NyAwMDAwMCBuIAo 

wMDAwMDM2NzIzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMzY5MzIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA0MDg1NCA 

wMDAwMCBuIAowMDAwMDQxMjM0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwNDA4MzMgMDAwMDAgbiAKdHJ 

haWxlcgo8PAovU2l6ZSAyOQovSW5mbyAxIDAgUgovUm9vdCAxNCAwIFIKPj4Kc3RhcnR 

4cmVmCjQyMjExCiUlRU9GCg==" 

} 



Request Pickup 

 
Metoda po úspěšném volání posune zásilky na zpracování a objedná svoz zásilek pro všechny zásilky které jej již 
nemají a byly do systému odeslány. 
Jako datum svozu se použije datum definovaný na zásilce v dateOfCall v metodě Order  

URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup 

Metoda se volá s prázdným JSON body, úspěšná je při odpovědi http 200 OK 

 

Request pickup by order number 

 
Metoda po úspěšném volaní objedná svoz pro určené zásilky. 
URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup-by-order-number 
 

Popis polí a typu dát: 

pole popis příklad 

orderNumbers Čísla zásilek 70221080912166 

 
Příklad JSON body:  
{ 

 "orderNumbers": [70221062109516, 70221062107605] 

} 
 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání  metody Request Pickup by order number: 
{ 

    "code": 200 

} 

 

 

 
 

Request pickup by sender address 

 
Metoda po úspěšném volání objedná svoz z určený adresy/adres zákazníka. 
Vhodné v případe, když má zákazník více svozových adres.  
URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup-by-sender-address 
 

Popis polí a typu dat: 

pole popis příklad 
senderAddressId Pole ID adres odesílatele 12, 13 

 
Příklad JSON body:  
{ 

  "senderAddressId": [12, 13] 

}  
 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání  metody Request pickup by sender address: 
{ 

    "code": 200 

} 

 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup
https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup-by-order-number
https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/request-pickup-by-sender-address


Summary 

 
Metoda po úspěšném volání vrátí seznam zásilek v PDF. 

URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/summary 

 

Popis polí a typu dát: 
 

pole popis příklad 

orders Čísla zásilek 70420120100014 

 

Příklad JSON body pro metodu summary 
 

 

 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání metody Summary: 
 

{ 

"orders": [ 

"70420120100014", 

"70420120100011", 

"70420120100012", 

"70420120100007", 

"70420120100008", 

"70420120100003" 

] 

} 

{ 

"pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKP7/AHQAaQBjAGsAZQB0 

AFAAZABmKQovQ3JlYXRvciAo/v8AdwBrAGgAdABtAGwAdABvAHAAZABmACAAMAAuADEA 

MgAuADQpCi9Qcm9kdWNlciAo/v8AUQB0ACAANAAuADgALgA3KQovQ3JlYXRpb25EYXRl 

IChEOjIwMjEwODEwMDk1NTU1KzAyJzAwJykKPj4KZW5kb2JqCjMgMCBvYmoKPDwKL1R5 

cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovU0EgdHJ1ZQovU00gMC4wMgovY2EgMS4wCi9DQSAxLjAKL0FJ 

UyBmYWxzZQovU01hc2sgL05vbmU+........................................ 

.........................(skrátené)................................. 

4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMzU4OTMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzNTQ5NyAwMDAwMCBuIAo 

wMDAwMDM2NzIzIDAwMDAwIG4gCjAwMD9vdCAxNCAwIFIKPj4Kc3RhcnR4cmVmCjQyMjE 

xCiUlRU9GCg==" 

} 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/summary


Status History 

 
Metoda po úspěšném volání vrátí stavy zásilek. 

URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/statushistory 

 

Popis polí a typu dát: 
 

pole popis příklad 

orderNumbers Čísla zásilek 70420120100014 

 

Příklad JSON body pro metodu Status History 
 

 

 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání metody Status History: 
 

{ 

"orderNumbers": [ 

"70420120100014", 

"70420120100011", 

"70420120100012", 

"70420120100007", 

"70420120100008", 

"70420120100003" 

] 

} 

{ 

"70221062303161": { 

"history": [ 

{ 

"id": 16, 

"name": "Doručena", 

"color": "#5ab05e", 

"created": { 

"date": "2021-06-28 13:36:37.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 22, 

"name": "Zásilka v rozvozu", 

"color": "#1fadd6", 

"created": { 

"date": "2021-06-28 13:27:54.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 22, 

"name": "Zásilka v rozvozu", 

"color": "#1fadd6", 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/statushistory


"created": { 

"date": "2021-06-28 07:16:40.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 20, 

"name": "Příjem na sklad", 

"color": "#ffc300", 

"created": { 

"date": "2021-06-28 04:47:57.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 20, 

"name": "Příjem na sklad", 

"color": "#ffc300", 

"created": { 

"date": "2021-06-25 20:39:49.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 20, 

"name": "Příjem na sklad", 

"color": "#ffc300", 

"created": { 

"date": "2021-06-25 20:39:49.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 25, 

"name": "Stornována", 

"color": "#a5a8a9", 

"created": { 

"date": "2021-06-23 10:25:52.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

}, 

{ 

"id": 19, 

"name": "Připravena na svoz", 

"color": "#dfed40", 

"created": { 

"date": "2021-06-23 09:48:53.000000", 

"timezone_type": 3, 

"timezone": "Europe/Prague" 

} 

} 

] 

} 

} 



Stavy zásilek: 
 
 

id name Konečný status 

13 Nedoručená  

16 Doručena x 

17 Čeká na svoz  

18 Zásilka vyzvednuta  

19 Připravena na svoz   

20 Příjem na sklad  

21 Příprava zásilky  

22 Zásilka v rozvozu  

23 Směr  HUB  

24 Příjem na HUB  

25 Stornována x 

27 Doručení odesílateli x 

28 Zásilka v exportu  

29 Zničená x 

30 Ztracená x 

31 Zásilka ve skladu  

32 Přijato na BC  

33 Odevzdáno na BC  

34 Potvrzeni přijetí na BC  

35 V rozvozu u partnera  

37 Osobní odběr  

38 Požadavek na jiný termín doručení  

39 Nekompletní zásilka  

40 Poškozená zásilka  

41 Čeká na info odesílatele  

42 Zásilka ve skladu - NT  

43 Závlek zásilky  

44 Zásilka do zahraničí  

 
 

 
 

 
Poznámka: Při konečných statusech není potřeba žádný další volání, protože na danou zásilku již  nebudou 
přibývat žádný další statusy. Periodickým dotazováním se na  stav už doručených zásilek muže dojít 
k překročení limitu požadavek popsaného na straně 2. 

 

 
 

 
 
  



Storno 

 
Metoda po úspěšném volání stornuje balík v systému 123kurýr. 
Pokud se balík navzdory stornu fyzicky dostane do systému 123kurýr, storno se zruší a balík  je normálně zpracovaný  
URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/storno 

Popis polí a typu dat: 

pole popis příklad 

orderNumber Číslo balíku pre stornování 70221080912166 

 
Příklad JSON body:  
{ 

 "orderNumber": "70221080912166" 

} 
 

Metoda stornuje balík jenom v případe, pokud zásilka ještě  nebyla připravena na svoz,  musí se tedy nacházet ve 
stavu. „příprava zásilky“. 
Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volaní  metody Storno:{ 
{ 

    "code": 200 

} 

 
  

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order


Order (objednání přepravy z jiného místa) 

 
Metoda po úspěšném volaní objedná vyzvednutí a doručení zásilky ze zadané adresy která je jiná než standardní odesílací 
adresa zákazníka (např. Pro účely reklamace). 
URL metody: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order (stejná jako pro běžné zásilky) 
 

Popis polí a typu dat: 

Popis ostatních polí a typu dat je stejný jak pro obvyklé používání metody Order,  s přidanými následujícími  položkami  
pod elementem „sender“ a s vynecháním položky sender=>id 

pole popis príklad 

sender=>name název odesílatele 70221080912166 

sender=>street ulice odesílatele  

sender=>zip PSČ odesílatele  

sender=>city město odesílatele  

sender=>country krajina odesílatele (jen CZa SK, z SK jen bez 
dobírky) 

 

sender=>phone tel. kontakt odesílatele +420702123456 

sender=>contactPerson kontaktní  osoba  

sender=>mail e-mail  

dateOfCall Při objednání vyzvednutí u zákazníka, musí být d+1  

 
Příklad JSON body:  
 
{ 

  "orders": [ 

    { 

      "clientOrderNumber": "123456", 

      "dateOfCall": "27.10.2020", 

      "cashOnDelivery": 0, 

      "cashOnDeliveryVarSymbol": "", 

      "cashOnDeliveryIban": "", 

      "note": "note text", 

      "sender": { 

        "name": "Janko Hraško ", 

        "street": "Javorová alej 10", 

        "zip": "11000", 

        "city": "Praha", 

        "country": "CZ", 

        "phone": "+420777234567", 

        "contactPerson": "", 

        "mail": "sender@mail.com", 

        "type": 0, 

        "etiket": { 

          "name": "", 

          "street": "", 

          "zip": "", 

          "city": "", 

          "country": "" 

        } 

      }, 

      "recipient": { 

        "name": "firma", 

        "street": "StreetAddress 25/4", 

        "zip": "11000", 

        "city": "Praha", 

        "country": "CZ", 

        "phone": "+420777234567", 

        "contactPerson": "", 

        "mail": "recipient@mail.com" 

      }, 

      "items": [ 

        { 

          "weight": 15 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order


        } 

      ], 

      "insurance": { 

        "enabled": 0, 

        "orderValue": 0 

      }, 

      "services": { 

        "gdd": false, 

        "d12": false, 

        "sAdvice": false, 

        "tAdvice": false 

      } 

    } 

  ] 

} 
 

Příklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání  metody Order: 
{ 

    "ids": [ 

        2595449 

        

    ], 

    "orderNumbers": [ 

        "70221080912166" 

    ] 

} 

 

  



Package   
 
Metoda po úspěšném volání vrátí seznam balíkových center pro použití v metodě Order. 
Do metody Order, je jako parametr  možné použít i hodnotu vrácenou Widgetem popsaným v samostatné sekci. 
URL metódy: https://www.123kuryr.cz/atol-api/package 
 
 
 
Pozor,  je nutné použít http metodu GET, ne POST 
V metodě Order se následne pro PackageCentre používá hodnota z elementu „code“, napr. “BCCZ3“ 
 
Příklad odpovědi metody: 
 

    [ 

    { 

        "id": 6, 

        "name": "123Kuryr DEPO Brno", 

        "code": "BCCZ2", 

        "street": "Blučina 630", 

        "city": "Brno", 

        "zip": "66456", 

        "mondayOpen": "8:00", 

        "mondayClose": "17:00", 

        "tuesdayOpen": "8:00", 

        "tuesdayClose": "17:00", 

        "wednesdayOpen": "8:00", 

        "wednesdayClose": "17:00", 

        "thursdayOpen": "8:00", 

        "thursdayClose": "17:00", 

        "fridayOpen": "8:00", 

        "fridayClose": "17:00", 

        "saturdayOpen": "", 

        "saturdayClose": "", 

        "sundayOpen": "", 

        "sundayClose": "", 

        "openHoursNote": "", 

        "nonBarrier": true, 

        "lat": 50.297104, 

        "lng": 15.6932047, 

        "image": "https://www.123kuryr.cz//upload/jpg/2022-11-18/2.jpg", 

        "mondayBreakOpen": "", 

        "mondayBreakClose": "", 

        "tuesdayBreakOpen": "", 

        "tuesdayBreakClose": "", 

        "wednesdayBreakOpen": "", 

        "wednesdayBreakClose": "", 

        "thursdayBreakOpen": "", 

        "thursdayBreakClose": "", 

        "fridayBreakOpen": "", 

        "fridayBreakClose": "", 

        "saturdayBreakOpen": "", 

        "saturdayBreakClose": "", 

        "sundayBreakOpen": "", 

        "sundayBreakClose": "", 

        "country": "Česko", 

        "paxLastLogged": { 

            "date": "2022-11-15 15:58:30.000000", 

            "timezone_type": 3, 

            "timezone": "Europe/Prague" 

        }, 

        "paxVersion": "0.4.9-CZ-220907349", 

        "sequenceNumberForInvoicing": 0, 

        "register": "", 

        "currentCapacity": 0 

    }, 

    { 

        "id": 7, 

        "name": "123Kuryr DEPO Ústí nad Labem", 

        "code": "BCCZ3", 

        "street": "Kostomlatská 114", 

https://www.123kuryr.cz/atol-api/package


        "city": "Žalany", 

        "zip": "41763", 

        "mondayOpen": "8:00", 

        "mondayClose": "17:00", 

        "tuesdayOpen": "8:00", 

        "tuesdayClose": "17:00", 

        "wednesdayOpen": "8:00", 

        "wednesdayClose": "17:00", 

        "thursdayOpen": "8:00", 

        "thursdayClose": "17:00", 

        "fridayOpen": "8:00", 

        "fridayClose": "17:00", 

        "saturdayOpen": "", 

        "saturdayClose": "", 

        "sundayOpen": "", 

        "sundayClose": "", 

        "openHoursNote": "", 

        "nonBarrier": false, 

        "lat": 50.589175, 

        "lng": 13.8993636, 

        "image": null, 

        "mondayBreakOpen": "", 

        "mondayBreakClose": "", 

        "tuesdayBreakOpen": "", 

        "tuesdayBreakClose": "", 

        "wednesdayBreakOpen": "", 

        "wednesdayBreakClose": "", 

        "thursdayBreakOpen": "", 

        "thursdayBreakClose": "", 

        "fridayBreakOpen": "", 

        "fridayBreakClose": "", 

        "saturdayBreakOpen": "", 

        "saturdayBreakClose": "", 

        "sundayBreakOpen": "", 

        "sundayBreakClose": "", 

        "country": "Česko", 

        "paxLastLogged": { 

            "date": "2022-12-13 15:13:12.000000", 

            "timezone_type": 3, 

            "timezone": "Europe/Prague" 

        }, 

        "paxVersion": "0.4.9-CZ-220907349", 

        "sequenceNumberForInvoicing": 0, 

        "register": "", 

        "currentCapacity": 0 

    } 

] 

 

 

 

   

 
  



Sender Addresses 
Pozor,  je potřebné použít http metódu GET, ne POST 
Metoda po úspěšném volání vrátí  zoznam adres zaregistrovaných v našem systému jako adresy odesílatele daného 
zákazníka s ich  ID, které se následně použivá v metodě Order, pole sender=>id. 
Vetšina zákazníku má jen jedno sender ID, proto není potřeba toto metodu implementovat vždy. 
URL metódy: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/sender-addresses 

 

Príklad JSON odpovědi serveru po úspěšném volání  metody: 
[ 

    { 

        "id": 9881, 

        "companyName": "NECO, s.r.o." 

    }, 

    { 

        "id": 7105, 

        "companyName": "WWW.NECO.CZ" 

    }, 

    { 

        "id": 8449, 

        "companyName": "NIECO UPLNE INE" 

    } 

] 

 

 
 

 
  

https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/sender-addresses


Generate confirmation 
Metoda po úspěšném volání vrátí base64 encoded PDF s potvrzením o převzatí balíka příjemcem. 
URL metódy: https://www.123kuryr.cz/atol-api/order/generate-confirmation/ 

 

 

Příklad JSON body requestu: 
{ 

    "orderNumber": 60222072807058 

} 

Příklad JSON odpovedi serveru po úspěšném volaní  metody (zkrácené): 
{ 

    "pdf": "JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKP7/AHMAdQBtAG0AYQByAHkAUABkAGYpCi9DcmVhdG9yICj+/wB

3AGsAaAB0AG0AbAB0AG8AcABkAGYAIAAwAC4AMQAyAC4ANCkKL1Byb2R1Y2VyICj+/wBRAHQAIAA0AC4AOAAuADcpCi9DcmVhdG

lvbkRhdGUgKEQ6MjAyMjA5MjAxNTIwNTUrMDInMDAnKQo9dfEfmqrQtG8JCSI/fnwXsId+hXLCGyzcw7zg+wTljxEy/71AxWu69

YmkHOraSEWALEjbkKxIuewnRI2/xSwhFpTjZek4OYi/E4Jz5BScI4NIA7iegXJDSGVIM0gFSClIY0j93Dq3B8cm/P2IP3kbGSYf

4UXsgEk4R8W0ivbje4K+TL.................................................................NAwMDkxNDg1I

DAwMDAwIG4gCjAwMDAwOTExMjUgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5MjI1MyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDkyNDYyIDAwMDAwIG4gCjAwMDAw

OTUyMTIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5NTU0MyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDk1MTkxIDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwKL1NpemUgMjk

KL0luZm8gMSAwIFIKL1Jvb3QgMTQgMCBSCj4+CnN0YXJ0eHJlZgo5NjM5NQolJUVPRgo=" 

} 
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Widget pro Balíkové Centra   
 

Widget slouží  pro  vybrání  odběrného místa příjemcem zásilky, na strane e-shopu zákazníka 123Kurýr. 
Vrací ID balíkového centra, které sa následne používá jako parametr v sekci  
services->PackageCentre v metodě Order. 
 
Implementace: 
 
<p><a id="balikove_centrum" href="#widget_123kuryr">Kliknutím otevřete widget s 
mapou</a></p> 
 
<p>Vybraný kód pobočky: <input type="text" id="balikove_centrum_kod" 
name="balikove_centrum_kod" /></p> 
 
<script> 
var s = document.createElement('script'); 
s.onload = function(){ 
 /** 
 * 123KURYR WIDGET INICIALIZACE 
 * 1. parametr - element, který po kliku otevře widget s mapou 
 *               (objekt nebo selektor; jedná se o LIVE event, takže se může 
definovat dřív, později i dynamicky) 
 * 2. parametr - funkce, která se zavolá po vybrání pobočky 
 * 3. parametr je fixne CZ 
 */ 
 widget_123kuryr_init('#balikove_centrum', function(pobocka) { 
   
  // (object) pobocka => pobocka.code (BC123456), pobocka.name, a další 
informace o pobočce 
  console.log(pobocka); 
   
  // uložíme kód pobočky do INPUTu 
  document.getElementById('balikove_centrum_kod').value = pobocka.code; 
   
  // můžeme změnit popis ve formuláři... 
  var s = pobocka.code+' - '+pobocka.name+', '+pobocka.street+', 
'+pobocka.city+', '+pobocka.zip; 
  this.innerHTML = s; // this je element, na který se kliklo 
   
  // a to je vše... klient může odeslat nákupní košík 
 }, 'CZ'); 
}; 
s.src = 'https://www.balikovecentrum.sk/widget/api/init.js'; 
s.async = true; 
document.body.append(s); 
</script> 
 

  



 
Vzhled widgetu: 
 

 
  



Přímá URL pro tracking: 

 
V případě potřeby zasílání přímého odkazu na tracking příjemci, je schéma odkazu následovní: 

https://www.123kuryr.cz/sledovani-zasilky?number=71222012001347 

kde 71222012001347 je číslo zásilky. 

 

Testovací přihlašovací udaje: 
 

Níže uvedeny jsou přihlašovacími údaji do ostřého prostředí, na testovacího klienta: 

User: zakaznik@testatol.cz  

Pass: 12345678 

senderID: 4830 

 

Přihlašovací údaje pro API jsou  společné i pro klientský portal ATOL https://www.123kuryr.cz/atol/ 

 

 

SenderID pro API lze mimo výse uvedený metody získat I  v portálu ATOL, v sekci Adresy: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případe jakýchkoli otázek, kontaktujte ajty@123kuryr.cz 

https://www.123kuryr.cz/sledovani-zasilky?number=71222012001347
https://www.123kuryr.cz/atol/

