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Představení společnosti CELogis a.s. 

„Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí!“ 

Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako společnost s ručením omezením. V roce 2006 se CELogis 

transformoval na akciovou společnost. Od počátku své existence se firma CELogis a.s. zaměřuje na poskytování 

komplexních logistických služeb spojených se skladováním a dopravou zboží, a tak nabízí svým zákazníkům 

kvalitní a všestranný servis v oblasti dopravy, logistiky, skladování a zajištění celního odbavení a Intrastatu. 

Cíl společnosti 

Našim cílem je neustálé vylepšování a zefektivňování všech nastavených procesů tak, abychom byli co možná 

nejlepší podporou pro obchod a poskytovali stále kvalitnější služby všem zákazníkům. 

Vize společnosti 

Vizí společnosti je orientace na poskytování stále lepších služeb zákazníkům. Jedná se o zdokonalování systému 

logistiky, o minimalizaci nákladů a zrychlení dodávek, které přispějí k vylepšování a zefektivňování všech 

nastavených procesů tak, aby společnost CELogis a.s. byla co nejlepší podporou pro obchod a poskytovala stále 

kvalitnější služby všem svým zákazníkům. 

Zázemí společnosti 

Sklady a kanceláře společnosti CELogis a.s. jsou umístěny v Ostravě Mariánských horách, v blízkosti důležitého 

dopravního uzlu dálnice D1, poblíž hranice s Polskou a Slovenskou republikou, nedaleko mezinárodního letiště, 

což umožňuje obsloužit do druhého dne zákazníky nejen v České republice, ale i v okolních zemích. 

Sklad přesahuje v současnosti výměru 15.000 m² zastřešených, izolovaných, temperovaných skladových ploch, 

které jsou zabezpečeny proti krádeži i požáru 24 hodin denně, včetně napojení na centralizovaný pult ochrany. 

Sklad umožňuje udržování celoročně stálé teploty, proto je vhodný pro skladování nepřeberného množství druhů 

zboží. Díky moderním technologiím automatizace logistiky a více než 80 pracovníkům může být během jediného 

dne odbaveno přes 10.000 samostatných balíků a několik set palet se zbožím, které jsou doručeny zákazníkům 
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renomovanými dopravními společnostmi PPL, DPD, Gebrüder Weiss a Batax Trans. Za pomocí velmi kvalitní 

informační technologie a modernímu vybavení jsme schopni dosahovat maximální možné rychlosti a přesnosti 

expedice v reálném čase podle přání zákazníka. 

Standardy ISO 

Společnost  CELogis a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit systému kvality mezinárodního standardu ISO je 

držitelem standardu certifikátu ISO9001:2009
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Specifikace nabízených služeb 

Pro své klienty realizujeme kvalitní a všestranný servis v oblasti dopravy, logistiky, skladování a zajištění celního 

odbavení a Intrastatu. 

V rámci komplexních logistických služeb poskytujeme svým zákazníkům: 

 dopravní služby 

 příjem a výdej zboží 

 skladování zboží - elektronickou skladovou evidenci (čárové kódy, příjemky, výdejky, inventurní 

přehledy, atd.) 

 sdružování a rozdružování zásilek 

 manipulaci se zbožím, třídění, balení, etiketování 

 doplňkové služby 

 celní odbavení zásilek 

 vysoký stupeň kvality expedice (běžně 99,9 % bez reklamací) elektronickou skladovou evidenci (čárové 

kódy, příjemky, výdejky, inventurní přehledy, atd.) 

 

Skladování  

Skladovací hala společnosti CELogis a.s. poskytuje 15.000 m² zastřešených, izolovaných, temperovaných 

skladovacích ploch, které jsou zabezpečeny proti krádeži i požáru 24 hodin denně, včetně napojení na 

centralizovaný pult ochrany. 

Sklad umožňuje udržování celoročně stálé teploty, proto je vhodný pro skladování nepřeberného množství 

druhů zboží (elektronika, oděvy, sportovní potřeby, automobilový průmysl, atd.). 

Parametry skladu: 

 světlá výška skladu 6 m – 9 m 

 nosnost podlahy 10.000 kg/m² 

 veškeré manipulační vybavení (vysoko a nízkozdvižné vozíky, paletovací vozíky, systémový sklad, 

automatické expediční linky s kontrolními scannery, atd.) 
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Nabídka skladovacích služeb CELogis a.s. zahrnuje: 

 manipulační služby - příjem a výdej zboží    

 skladovací služby - naskladnění, skladování, vyskladnění   

 celní služby - vystavení JSD, vystavení DCH a zajištění celního dluhu    

 transportní služby - přeprava po ČR, SR a po ostatních zemích EU    

 skladové služby přidané hodnoty - paletování, přeskladňování, bundlování, atd.  

Celní deklarace 

Naše pracoviště zajišťuje celní služby tak, aby proces vašeho celního řízení co nejvíce zjednodušilo a urychlilo. 

Přímo ve skladu máme pracovníky celní deklarace, kteří zajistí veškeré celní náležitosti. Vedení běžného celního 

odbavení je pro nás samozřejmostí! 

V rámci celní deklarace: 

 vystavujeme jednotný správní doklad (JSD) včetně všech příloh 

 vystavujeme doklad deklarace celní hodnoty (DCH) 

 zastupujeme v celním řízení přímém a nepřímém 
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Zákaznické reference 

Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Ke všem proto přistupujeme individuálně a s ohledem 

na potřeby a specifika jejich byznysu. 

 

Společnost eD'system Czech a.s. je největším distributorem výpočetní techniky v České republice a výrazně se 

uplatňuje v celém regionu Česko – Slovensko – Polsko. Šíře nabízených produktů zahrnuje prakticky úplný 

sortiment trhu IT a umožňuje tak prodejcům výpočetní a digitální techniky nakoupit vše potřebné „pod jednou 

střechou“. 

 

Společnost DNS a.s., patřící do skupiny společností eD’system Czech a.s., je nejvýznamnějším IT distributorem s 

přidanou hodnotou, působícím na českém trhu. Svým obchodním partnerům DNS a.s. nabízí spolu se špičkovými 

technologiemi světových výrobců také špičkové služby, a to jak ve fázi předprodejní, implementační, tak i 

poprodejní. Všechny produkty a služby jsou koncovým uživatelům dodávány nepřímým způsobem - 

prostřednictvím autorizované sítě partnerů. 

 

Společnost DILERIS a.s. je poskytovatelem nejširších služeb v oblasti servisu a správy hardwarových zařízení. 

Zajišťuje záruční i pozáruční servis širokého portfolia značek v oblasti IT technologií. Je partnerem pro všechny 

společnosti využívající hardwarová zařízení a její servisní služby patří k těm nejkvalitnějším na českém trhu. 
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Společnost Lynx působí na českém trhu s osobními počítači a servery již od roku 2000. Za několik let se počítače 

LYNX propracovaly na samotnou špičku v prodaných kusech mezi českými výrobci. Značka LYNX je 

synonymem kvalitních a výkonných desktopů a serverů. U počítačů LYNX je kladen důraz na komplexní řešení, 

tedy na dodávku počítačů včetně periferií a konfigurací, vždy přesně podle potřeb konkrétního zákazníka. 
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Ceník základních služeb 

  balík paleta 
Příjem zboží (Kč) 
Skladování zboží (Kč) 5,-/m2/den 5,-/den 

Expedice zboží (Kč) 

Doprava (Kč) 

OSTATNÍ SLUŽBY:    
- Celní služby   

- Skladové služby přidané hodnoty   
 

Poznámka: 

Ceny skladování Vašeho zboží je možno nacenit také individuálně, po domluvě.  

Všechny ostatní doplňkové služby Vám rádi naceníme dle vašich aktuálních potřeb. 
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Kontakty 

CELogis a.s. 

Novoveská 1262/95 

709 00 Ostrava 9 

IČO 47975857, DIČ CZ47975857 

Telefon: 597 444 111 

Fax: 597 444 305 

e-mail: info@celogis.cz 

Vaše přímá kontaktní osoba: 

Kaněra Bohuslav 

provozní ředitel 

tel. 597 444 386  

bkanera@celogis.cz 
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Kde nás najdete 

GPS: 49°49'58.145"N, 18°14'37.514"E 

 

 


