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PROFESIONÁLOVÉ NA VAŠÍ STRANĚ 

Provozovna je umístěna v atraktivním prostředí Mezinárodního letiště Praha - Ruzyně. Tato 
lokalita nám umožňuje poskytnout celní služby širokému spektru zákazníků od 
nadnárodních společností až po malé firmy. Čeká zde na Vás tým zkušených pracovníků, 
kteří jsou připraveni pro zákazníkovu spokojenost udělat maximum. Ke každému klientovi 
se snažíme přistupovat individuálně, tento přístup společně s našimi zkušenostmi v oboru  

vede k tomu, že zákazníci se k nám rádi vracejí. Těšíme se na vás a jsme připraveni Vám v rámci 
poskytování celních a zasilatelských služeb nabídnout to nejlepší. 

                                  vedoucí provozovny Praha Ruzyně Dagmar Audová  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
GPS: 50°6'40.617"N, 14°16'27.598"E 
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        Provozní doba_____ _____ 
PONDĚLÍ   7:00 – 15:30 
ÚTERÝ    7:00 – 15:30 
 
 
Provozní doba_________________ 
PONDĚLÍ   7:00 – 19:00 
ÚTERÝ    7:00 – 19:00 
STŘEDA   7:00 – 19:00 
ČTVRTEK   7:00 – 19:00 
PÁTEK    7:00 – 19:00 
SOBOTA   8:00 – 12:00 

Přehled služeb provozovny 

 
Celní doklady 

Elektronický jednotný správní doklad (eJSD)  
Tranzitní doprovodný doklad (TDD) - systém NCTS  
Vývozní doprovodný doklad (VDD) - systém ECS (e-Vývoz)  
Souhrnné celní prohlášení  
Informační list INF k JSD  
Osvědčení o původu zboží (EUR.1, FORM A, A.TR apod.)  
Carnet TIR, Carnet ATA  
Mez. nákladní list CMR, CIM  

Zastupování 
Zastupování v celním řízení  

Zastupování ve správním a daňovém řízení  
Zajištění celního dluhu 

Globální záruka (jiné režimy než tranzit)  

Souborná jistota (tranzit společný/Společenství)  

Individuální záruka (záruční listina)  

Zjednodušené postupy v celním řízení 
Volný oběh (místní řízení)  

Zjednodušené postupy pro režimy s hospodářským účinkem  

Schválený příjemce (tranzit v systému NCTS)  

Schválený odesílatel (tranzit v systému NCTS)  

Schválený vývozce (vývoz v systému ECS)  

Schválený vývozce (potvrzování původu zboží na faktuře)  

Centralizované celní řízení  
Příprava pro získání statutu oprávněného hospodářského 
subjektu  

Intrastat 
Zpracování výkazů pro Intrastat  

El. podávání výkazů přes Portál veřejné správy  

Sledování hodnotových limitů  

Příležitostné a negativní hlášení  

Operace se spotřební daní (SPD) 
Průvodní doklady pro dopravu vybraných výrobků   

Doklady o dopravě  
Zajištění SPD ručením pro režimy s podmíněným 
osvobozením od SPD  

Zajištění SPD ručením pro oprávněného příjemce vybraných 
výrobků z jiných členských států EU   

 

Ostatní celní služby 
Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU  

Závazné informace o sazebním zařazení zboží  

Závazné informace o původu zboží  

Výpočet celního dluhu a daní u zboží  

Žádosti pro celní řízení  

Neutralizace dokladů  

Bezpečnostní doprovod zásilky (konvoj)  

Poradenství 
Poradenství v celních a dovozových předpisech ČR a EU  

Poradenství v oblasti Intrastatu  

Poradenství v oblasti spotřební daně  

Poradenství v oblasti DPH při dovozu a vývozu zboží  

Poradenství v oblasti logistiky  

Logistické služby 
Mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství  

Přeprava silniční, námořní, železniční a letecká   

Nadrozměrné zásilky, ADR  

Sběrná služba  

Veřejné, celní a daňové sklady  

Logistické projekty  

Služby pro dopravu 
Směnárna  

Dálniční kupóny  
Hraniční pojištění  

Kancelářské služby 
Kopírování  

Telefon, fax  

Internet  

 
Vysvětlivky   

Provozovna službu poskytuje  

Provozovna službu poskytne po dohodě  

Provozovna službu neposkytuje  

 


