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VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVÁ DOPRAVA

•  poskytujeme komplexní přepravní služby 
ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě včetně 
přeprav v zemích EU 

•  rozsáhlý vozový park (návěsové soupravy  
80 cbm, 100 cbm a velkoobjemové soupravy 
120 cbm)

•  on-line monitoring a kontrola jednotlivých  
přeprav

•  realizace přepravy   nadrozměrných zásilek, 
přeprav ADR (nebezpečné) a atypického zboží

•  díky vlastním IT technologiím vyšší rychlost  
a flexibilita dodávek

•  realizace dopravy v režimech: 
 • Just in time
 • Milk-run
 • Cross-dock
•  dlouhodobé zkušenosti v oboru

www.csadlogistik.cz



www.csadlogistik.cz

KOMBINOVANÁ
PŘEPRAVA

•  kombinovaná přeprava je prolnutí silniční a železniční 
přepravy

•  šetrná k životnímu prostředí 
•  možnost využít maximálního ložení až do 27t nákladu



www.csadlogistik.cz

SPEDICE 
•  za více než 60-ti letou historii jsme vybudovali síť 

smluvních dopravců s podporou našich hlavních  
přepravních činností

•  nabízíme pronájem motorových a přípojných  
vozidel, která následně vytěžujeme

•  podpora a poradenství našim smluvním dopravcům



www.csadlogistik.cz

LETECKÁ DOPRAVA

•  za více než 60-ti letou historii jsme  
vybudovali síť smluvních dopravců 
s podporou našich hlavních  
přepravních činností

•  nabízíme pronájem motorových  
a přípojných vozidel, která následně  
vytěžujeme

•  podpora a poradenství našim smluvním 
dopravcům

www.csadlogistik.cz

LETECKÁ DOPRAVA

•  zajištujeme expresní přepravu na zadanou 
adresu („door to door”) či na požadované  
letiště určení

•  rychlé a kvalitní letecké spojení se všemi 
světovými letišti

•  celní odbavení zboží v exportu a importu
•  leteckou přepravu zásilek od 1 kg až po velké 

investiční celky



www.csadlogistik.cz

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA
•  přepravy ucelených kontejnerových zásilek – FCL
•  přepravy kusových kontejnerových zásilek – LCL
•  přepravy všemi typy kontejnerů dle požadavků  

zákazníků
•  přepravy v režimu „door to door“, „port to port“
•  přepravy po celém světě i krátké přepravy  

„short sea service“ po Evropě
•  navazující intermodální přepravy - železnice,  

silnice
•  vyzvednutí kontejneru v přístavu a dodání  

na místo určení
•  komplexní navazující logistická řešení - svoz  

a kompletace zásilek v našem logistickém skladu,  
odborná manipulace a fixace zboží v kontejneru,  
celní služby

•  informování zákazníka o pohybu zásilky



www.csadlogistik.cz

CELNÍ SLUŽBY

• vystavení dokladů v režimu dovoz, vývoz, tranzit
• zajištění celního dluhu v dovozu a tranzitu
• zastupování v celním řízení
• vyřízení EORI
• zjednodušené postupy
• zpracování INTRASTATu
• celní poradenství
•  pobočky: Paskov, Mošnov, Přerov, Olomouc, Šumperk, 

Krnov



www.csadlogistik.cz

SBĚRNÁ SLUŽBA

• expresní přeprava po celé ČR do 24 hodin
• rozvoz zásilek po celé SK do 48 hodin
• přeprava od 1 kg do 2000 kg
• doručení z domu do domu
• on-line sledování zásilek
• možnost zasílání na dobírku



www.csadlogistik.cz

SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA

•  provádíme skladování či logistické projekty na míru
•  možnost výběru systému skladování / expedice 

(FIFO, LIFO, FEFO)
•  outsourcing / insourcing dílčích procesů
•  crossdocking - třídění zboží dle objednávek  

na příjemce a distribuce ke koncovým zákazníkům
•  zajištění dodávek ve správný čas („just in time“) 

a ve stanoveném pořadí („just in sequence“)
•  překládka, kompletování a etiketování zboží



Vaše přání řídí naše cesty...

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Vítkovická 3083/1

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: +420 585 108 356
email: csadlogistik@csadlogistik.cz

www.csadlogistik.cz
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