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VALUE BEYOND LOGISTICS

SKLADOVÁNÍ
Variabilní možnosti 

našich logistických center 
vám zajistí komplexní 

skladovací služby včetně 
distribuce.

CELNÍ SLUŽBY
Nejvyšší certifikovaná 

odborná úroveň celních 
služeb vám zaručí 

snadný a rychlý import 
i export.

PŘEPRAVY
Vaše zboží přepravíme 

po celém světě 
bezpečně a včas  

– po zemi, po vodě  
i ve vzduchu.

PST CLC PATŘÍ OD ROKU 1991 K VÝZNAMNÝM POSKYTOVATELŮM KOMPLEXNÍCH 
SLUŽEB V OBLASTI LOGISTIKY. OD ROKU 2012 REALIZUJEME SKLADOVÁNÍ, CELNÍ 
SLUŽBY A PŘEPRAVY V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO HOLDINGU MITSUI-SOKO. 

Silné globální zázemí mateřské společnosti MITSUI-SOKO.

Více než 60 multifunkčních logistických center na čtyřech kontinentech světa. 

Široká nabídka komplexních logistických služeb.

Progresivní a inovativní řešení v oblasti interní logistiky.

HLAVNÍ ČINNOSTI
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LC KUTNÁ HORA
LC NEHVIZDY
LC POHOŘELICE
LC ÚŽICE
LC BRNO – TUŘANY
LC OSTRAVA
LC LOVOSICE

25 000 m2

14 200 m2

16 500 m2

13 500 m2

5 500 m2

3 500 m2

8 000 m2

DOMAŽLICE

PLZEŇ

LOVOSICE
MĚLNÍK

ÚŽICE
AERO VODOCHODY

PRAHA – RUZYNĚ

PRAHA – HOSTIVAŘ

NEHVIZDY

TRUTNOV

PARDUBICE

FOXCONN
PARDUBICE

BRNO

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

POHOŘELICE

OSTRAVA
MOŠNOV PASKOV

BRNO – TUŘANY

KUTNÁ HORA

ZDIBY

PRAHA

POBOČKA CELNÍ DEKLARACE

SÍDLO/VEDENÍ FIRMY PST CLC

PARTNERSKÉ LOGISTICKÉ CENTRUM

LOGISTICKÉ CENTRUM

PŮSOBNOST

Česká Republika 

Dánsko

Maďarsko

Slovensko

Polsko

VYUŽÍVANÉ PŘÍSTAVY

Antverpy

Hamburk & Bremerhaven

Gdyně & Gdaňsk

Koper & Terst

Pireus

Rotterdam
>  85 .000  m 2 sk l adovac í ch  prostor  

1 6  poboček  ce l n í  dek l arace  
po  ce lé  ČR



SKLADOVÁNÍ

7 logistických center v ČR

Více než 85.000 m2 skladovacích prostor

Zajištění komplexních skladových 
služeb v SR a Maďarsku

Celní a dočasné sklady s moderním 
Warehouse Management Systémem 

Distribuce zboží ke konečnému  
zákazníkovi (B2B)

Logistika pro e-shopy

Online přístup k SW informacím včetně 
systému objednávek

Kontrola kvality a řízení objednávek

Řízení a správa paletového hospodářství

Diagnostika a kontrola vraceného zboží

Automatizovaná skladová řešení (KARDEX) 

Všechny standardní režimy vyskladnění 
(FIFO, FEFO, kanban, šarže aj.)

Optimalizace skladových procesů 

Služby s přidanou hodnotou – balení, 
přebalování, etiketování, kolkování, 
zpracování speciálních příbalů a multi-
packů, vkládání reklamních předmětů

Interní logistika

Poskytu jeme řadu  rozš í řených 
s lužeb  s  př idanou  hodnotou



CELNÍ SLUŽBY

Usnadněte  s i  proc l íván í 
d í ky  un i kátn ímu  portá lu

16 poboček celní deklarace v ČR

Zpracování a podání celních prohlášení 
pro všechny režimy

Zajištění tranzitního celního prohlášení 
k CÚ v Německu, Slovinsku, Holandsku 
a Polsku (přístavy, letiště) + zajištění 
celního dluhu

Zastupování v celním řízení – přímé  
a nepřímé

Využití efektivního elektronického 
celního řízení celníhořízení  
a zjednodušených celních postupů

Propuštění do režimů bez nutnosti 
předložení zboží celním orgánům

Centralizované celní řízení (možnost pro-
puštění zboží do celního režimu na jiném 
celním úřadě, než je zboží předkládáno)

Zpracování a podání hlášení  
INTRASTAT v ČR a SR 

Vystavení ostatních tranzitních doku-
mentů (Karnet TIR, ATA)

Poradenství a auditing v celní 
problematice

BEZPLATNÉ VYUŽÍVÁNÍ NAŠEHO 
ONLINE PORTÁLU VÁM UMOŽNÍ:

Dokonalý přehled o všech celních 
případech

Okamžitou informaci o změně stavu 
importovaných a exportovaných zásilek

Přístup k veškeré dokumentaci použité 
při zpracování celních prohlášení  
– elektronický archiv

Online komunikaci s deklarantem

www.portal.pst-clc.cz

Jsme drž i te l i  AEO  F  a  proto  nab í z íme  
nadstandardn í  výhody  v  ce l n ím  ř í zen í



PŘEPRAVY

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY
Mezinárodní síť vlastních poboček

Exportní a importní přepravy

Přeprava celokontejnerových (FCL)  
a kusových (LCL) zásilek 

Vlastní sběrné kontejnery z Asie

Přepravy door-to-door i z přístavu  
do přístavu

Kontejnerová přeprava všemi typy 
kontejnerů (standard, high cube, open 
top, flat rack, reefer)

Přeprava nadrozměrných nákladů

Přeprava nebezpečného zboží  
(dle klasifikace IMDG)

Vystavování vlastních konosamentů 
(NVOCC)

Zajištění uskladnění nebo překládky 
zboží a jeho následná paletová 
distribuce

Celní odbavení a variabilní zpracování 
zásilek v logistických centrech

LETECKÉ PŘEPRAVY
Mezinárodní síť vlastních poboček

Konsolidované letecké zásilky

Expresní – prioritní přepravy

Přeprava zboží pod kontrolovanou 
teplotou

Přeprava cenného a polocenného zboží

Door-to-door přepravy

Vlastní sklad s možným celním reži-
mem na Letišti Václava Havla v Praze

Celní odbavení a variabilní zpracování 
zásilek v logistických centrech

Zv l ádáme všechny  typy  přeprav  
a  spec if ické  požadavky  k l ientů



SILNIČNÍ PŘEPRAVA EXPORTNÍCH  
I IMPORTNÍCH ZÁSILEK PO CELÉ EVROPĚ

Efektivní vytěžování volných  
přepravních kapacit

Služba „First/Last Mile Deliveries“ 
námořních kontejnerů

Přeprava kovů po Evropě pro významné 
zákazníky

Možnost proclení zboží v síti veřejných  
i neveřejných celních pracovišť

Zajištění uskladnění nebo překládky zboží  
a jeho následná paletová distribuce

Variabilní zpracování zásilek  
v logistických centrech

DISTRIBUCE V RÁMCI ČR A SK
Online zpracování a monitoring zásilek 
prostřednictvím Transport Management 
Systému

Paletová distribuce

Denní přepravy  
Čechy – Morava – Slovensko

Doručení D+1

Doručování dle časových oken

Vyzvedávání hotovosti – dobírky

Paletové hospodářství

Kontrola a zpracování vratek



PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112 

702 00 Ostrava

Tel.: +420 286 000 286
info@pst-clc.cz
www.pst-clc.cz

fb.com/komplexnilogistika 

IČ: 25397249

Děkujeme všem našim klientům za dlouhodobou spolupráci.

Načtěte  OR  kód 
a  u l ožte  s i  kontakt


