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PROFESIONÁLOVÉ NA VAŠÍ STRANĚ 

 
 
 
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je nejvýznamnější agenturou celních služeb v České republice. 
Zastupujeme naše klienty před celními úřady již od roku 1993, a to na území ČR i v EU. Disponujeme 
rozsáhlou sítí poboček a kooperačních partnerů. Nekompromisní kvalita služeb přináší našim klientům 
významný profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. V rámci 
komplexního řešení nadnárodních logistických projektů zahrnuje nabídka společnosti 
CZECH INTERNATIONAL, a.s. širokou nabídku služeb. 
 
 

Celní služby 

 Vyhotovení celních dokladů 
▪ Jednotný správní doklad (JSD) 

▪ 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 
/tranzit Společenství) 

▪ Individuální záruka (záruční listina) 

  Služby pro dopravu 
▪ Směnárny 

▪ Dálniční kupóny 

▪ Hraniční pojištění 

 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 (AEO) 

 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) 

▪ Uzavírání dokladů AAD 
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Záruky pro všechny celní režimy a spotřební daň 

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. disponuje vysokým splaceným základním 
kapitálem ve výši 70.000.000,- Kč a vysokou globální zárukou pro zajištění celního dluhu, 
čímž je schopna odbavovat zásilky vysoké celní hodnoty, komplexní dodávky a investiční 
celky všech druhů. 

Jsme zavázáni budovat s našimi zákazníky stabilní, dlouhodobé obchodní vztahy 
s perspektivou rozšiřování vzájemně výhodné spolupráce. 

 

Mapa vedlejších provozoven a kooperačních partnerů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poradenství 

Pečlivě vyhodnocujeme novely celních, daňových předpisů a právních 
úprav souvisejících se zahraničním i vnitrounijním obchodem a jejich 
přepravními aspekty. 

V případě smluvní spolupráce nabízíme bezplatné poradenství 
v celních předpisech národních i EU. 

Požadavky zákazníků zpracují kvalifikovaní specialisté s dlouholetou 
praxí.  

Zákazníci si mohou být jisti, že jejich zásilky budou odbaveny 
s využitím nejvýhodnějších celních sazeb a režimů. 


