
Celní deklarace (CBP 6095B) 

 

Celní a pohraniční stráž  
Spojených států amerických 
 

Celní deklarace 
Každá osoba přijíždějící do Spojených států musí vyplnit tento formulář (pokud 
cestujete společně s nejbližšími rodinnými příslušníky, tento formulář  stačí 
vyplnit jen jednou za celou rodinu): 

1. Příjmení 

 Jméno 

2. Datum narození (den / měsíc / rok) 

3.  Počet členů rodiny, kteří s vámi cestují 

4. a) Adresa pobytu (ulice / jméno hotelu) 

  

 b) Město |  c) Stát 

5.  Země vydání pasu 

6. Čislo pasu 

7. Země trvalého bydliště 

8. Země navštívené v rámci této cesty před příletem do USA 

 

9.  Letecká společnost / číslo letu nebo jméno lodi 

10. Je důvod Vaší cesty obchod:   ano|ne* 

11. Přivážíte: 

 a) ovoce, zeleninu, rostliny, semena, krmivo, hmyz:ano|ne* 

 b) masné produkty, zvířata, zvířecí produkty:  ano|ne* 

 c) patogeny, buněčné kultury, hlemýždě:  ano|ne* 

 d) zeminu nebo jste před cestou navštívil/a statek/farmu/ pastviny: 
 ano|ne* 

12. Byl/a/i jste v přímem kontaktu s hospodář.zvířaty:  ano|ne* 

13. Přivážím/e peníze nebo finanční prostředky v hodnotě 10.000 
dolarů a více nebo ekvivalent v jiné měně:  ano/ne* 

 (definice peněžních prostředků je na druhé straně) 
14. Přivážím/e zboží určené k obchodování (zboží na prodej, ukázkové 

vzorky, zboží, které není pro osob. užití):  ano/ne* 
 

15. Rezidenti – nevyplňovat, pokud nejste rezidenty USA 
 

 Návstěvníci (visitors) – celková hodnota veškerého zboží, které 
zůstane v USA (včetně zboží určeného k prodeji): částku vyplňte 
v amerických dolarech (USD) 

Přečtěte si instrukce na druhé straně tohoto formuláře. Zde uveďte také zboží k 
procelní. 

ČETL/A JSEM DŮLEŽITÉ INFORMACE NA DRUHÉ STRANĚ 
TOHOTO FORMULÁŘE A DEKLAROVAL JSEM PRAVDIVĚ 

X 

             (Podpis)                                          Datum (den/měsíc/rok) 
 

* odpověď zaškrtněte křížkem 



Celní deklarace (CBP 6095B) 

 

Celní a pohraniční stráž USA vás vítá ve Spojených státech 
Celní a pohraniční stráž USA (U.S. Customs and Border Protection, CBP) je 
zodpovědná za ochranu Spojených států proti nedovolenému dovozu 
zakázaného zboží. Úředníci CBP jsou oprávněni Vám pokládat otázky a prověřit 
Vás i Vaše osobní věci. Pokud budete vybrán/a k prohlídce, budeme s Vámi 
jednat slušně, profesionálně a důstojně. Inspektoři CBP a představitelé služeb 
pro cestující jsou připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy. K dispozici jsou i 
připomínkové formuláře. 
 

Důležité informace 
Rezidenti z USA – deklarujte všechno zboží, které jste získal/a v zahraničí a 
přívážíte do USA 
Návštěvníci (občané nerezidující v USA) – deklarujte hodnotu veškerého zboží, 
které zůstane ve Spojených státech 
Na tomto formuláři deklarujte veškeré zboží a uveďte hodnotu v amerických 
dolarech (USD).  
 

Clo – úředníci CBP stanoví výši cla. Rezidenti jsou většinou osvobozeni od cla za 
zboží do hodnoty 800 USD.  
U návštěvníků (nerezidentů) je tento limit 100 USD. Clo se vyměřuje od prvního 
tisíce dolarů nad výše uvedené limity. 
 

Zemědělské a přírodní produkty – následuje seznam položek, které se nesmějí 
dovážet kvůli zamezení dovozu nebezpečných škůdců a volně žijících zvířat: 
ovoce, zelenina, rostliny, rostlinné produkty, zemina, maso, masné výrobky, 
ptáci, šneci a živá zvířata nebo zvířecí produkty. V případě nedeklarování výše 
zmíněných položek mohou úředníci Celní a pohraninčí stráže, experti pohraniční 
zemědělské inspekce či inspektoři životního prostředí udělit pokutu a 
nedeklarované položky mohou zabavit. 
Úředně zakázané látky, obscéní články a toxické látky se dovážet nesmějí. 

Vítejte ve Spojených státech 
 

Přeprava měny nebo peněžních prostředků, bez ohledu na výši částky, je legální. 
Nicméně pokud přivážíte nebo ze Spojených států vyvážíte více než 10.000 USD 
(v dolarech nebo ekvivalent v cizí měně nebo kombinace obojího) máte 
povinnost ze zákona vyplnit formulář FinCEN 105 (původně formulář Customs 
Form 4790) vydaný Celní a pohraniční stráží. Peněžní prostředky zahrnují mince, 
bankovky, cestovní šeky, dluhopisy jako jsou osobní nebo pokladní šeky, akcie a 
obligace. Pokud někdo za vás peníze nebo finanční prostředky převáží, musíte 
také vyplnit formulář FinCEN 105. Nevyplnění požadovaného formuláře nebo 
neuvedení celé částky může vést k zabavení veškeré měny a finančních 
prostředků a také může mít za následek udělení pokuty anebo soudní stíhání. 
PODEPIŠTE  FORMULÁŘ NA PRVNÍ STRANĚ POTÉ, CO JSTE SI PŘEČETLI VÝŠE 
UVEDENÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAVDIVĚ VYPLNILI DEKLARACI. 
 

Popis zboží    Hodnota   Vyplňuje CBP 
(V případě potřeby pokračujte na dalším formuláři CBP Form 6059B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Celkem 


