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Původ zboží a jeho význam při exportu a importu 
Jak se legálně vyhnout placení cla při dovozu a jak snížit své ceny při vývozu  

 

Pokud platíte při dovozu clo a rádi byste se mu legálně vyhnuli nebo Vás aktuální situace na trhu nutí 

při vývozu snížit Vaše ceny tak, aby byly pro vašeho odběratele přijatelnější, klíčem je původ zboží. 

Jeho správnou aplikací dosáhnete významných úspor v cashflow firmy.  Ovšem tyto „úlevy“ nejsou 

zadarmo. Dosáhnete na ně, jen pokud splníte velmi přísné podmínky mezinárodních dohod o původu 

zboží. Zorientujte se ve všech novinkách v oblasti původu zboží jak z roku 2016, 2017 tak i 2018. 

 

Přednáší: Ing. Martina Jiříková, specialistka na celnictví a navazující obory  

Místo konání: Praha, Konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 12. 4. 2018 
 

Zaměření semináře: Seminář Vás seznámí s postupy, jak prokazovat původ zboží při dovozu i 

vývozu zboží, abyste ušetřili náklady a zároveň Vaše jednání bylo v souladu s platnou legislativou. 

Dozvíte se, jakou odpovědnost jako dovozci a vývozci u původu zboží nesete, kde najdete podmínky 

původu pro jednotlivé země, jaký je rozdíl mezi původem a statusem zboží a jak obojí souvisí s 

obchodováním v zónách volného obchodu a celních uniích. Zaměříte se na rozdíl mezi preferenčním a 

nepreferenčním původem, zjistíte, co znamená v celnictví pojem kumulace a následná verifikace a 

jaké povinnosti vám z ní plynou. Zorientujete se v podmínkách, kdy se používá certificate of origin, 

certificate of origin FORM.A, EUR.1, EURMED, prohlášení vývozce na faktuře, prohlášení 

schváleného vývozce na faktuře, A.TR, INF.4 …? Dozvíte se, co je to systém REX a zda se Vás týká. 

A dále mj. zda existuje nějaký zjednodušený postup v oblasti původu zboží. Seminář je prakticky 

veden, abyste získané informace ihned mohli využít ve své praxi.  
 

Komu je seminář určen: exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. 

Konkrétně pracovníkům celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také ekonomům a 

účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Legislativní základ změn v oblasti původu zboží v roce 2016, 2017 a 2018 

Přechodná období, Původ zboží – definice, členění (preferenční x nepreferenční) 

Zóny volného obchodu x celní unie  

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:00 Určování původu při vývozu 

Pravidla původu na konkrétních příkladech, Kumulace, Prokazování původu v rámci 

EU (dodavatelská prohlášení) 

12:00–13:00 Společný oběd  

13:00–14:30 Prokazování původu při dovozu 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Následná verifikace 

15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři Původ zboží a jeho 

význam při exportu a importu, Cena semináře: 3950,- Kč bez DPH 

za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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