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Dodání zboží a jeho vliv na celní řízení 
Jak sjednat dodací podmínky, vyhnout se častým chybám a minimalizovat finanční ztráty   
 

Sjednává-li Vaše společnost mezinárodní obchod, pak je bezpodmínečně nutné dojednat podmínky 

dodání zboží, zejm. ujednání prodávajícího a kupujícího ohledně přepravy zboží, jeho pojištění a 

vyřizování celních formalit. Čím větší je vzdálenost mezi místem odeslání a místem určení zboží, tím 

více vzniká problémových míst. Je proto zásadní jasně definovat, k čí tíži půjde zničení či poškození 

zboží na cestě. Dodací podmínky v praxi řeší přechod rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti 

přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, většina 

účastníků mezinárodního obchodu jim však v zásadě nerozumí. Povrchní znalosti se mohou v případě 

nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy, nečekané překážky na 

cestě …) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. A jak tato oblast souvisí s celním řízením? Dodací 

podmínky jsou cenotvorné, tzn. mají vliv na finální cenu obchodu, a cla se počítají z tzv. celní 

hodnoty, která z konečné ceny zboží vychází. Proto celníky na celém světě v celním řízení zajímá, 

jaká dodací podmínka je na každý obchod sjednána. 
 

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

Místo konání: Praha, Konferenční prostory Na Sádce 

Datum konání: 1. 10. 2019 
 

Zaměření semináře: Seminář upozorní na souvislost dodacích podmínek s celním řízením (a to jak 

při dovozu, tak vývozu). Zorientujete se ve způsobu jejich sjednávání a získáte odpovědi na otázky: 

Kdo je sjednává a kde je najdeme? Jsou povinné? Co když nemáme sjednánu dodací podmínku? Jak v 

celním řízení postupujeme? Proč není dodací podmínka EXW při vývozu výhodná a v praxi chybně 

používána? Jak souvisí dodací podmínky s daňovým dokladem při vývozu, resp. s nárokem na 

osvobození od DPH? Jak se tvoří celní hodnota a statistická hodnota u jednotlivých dodacích 

podmínek? Budete upozorněni též na návaznost celních předpisů a s nimi souvisejícími 

mezinárodními obchodními zvyklostmi a mezinárodními přepravními smlouvami. Cílem semináře je 

rozebrat jednotlivé dodací podmínky, zasadit je do celního a daňového kontextu a poukázat na 

nejrozšířenější omyly, které při jejich sjednávání panují. Na příkladech z praxe budou ukázána úskalí a 

chyby z celní a obchodní praxe.  
 

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 Vznik a vývoj dodacích podmínek  

Základní význam dodacích podmínek v celním řízení 

Nejčastější omyly související s dodacími podmínkami a celním řízením 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E, F, C, D 

v návaznosti na celní řízení 

Zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C 

Rizika námořní přepravy 

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Pojištění zboží – zvláštní práva čerpání 

Vliv dodacích podmínek na celní řízení 

Při dovozu vliv na celní hodnotu 

Při vývozu vliv na statistickou hodnotu 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Vliv dodacích podmínek na DPH, Závěrečná diskuze 
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Závazná objednávka účasti na semináři Dodání zboží a jeho vliv 

na celní řízení, Cena semináře: 4250,- Kč bez DPH za jednoho 

účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 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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