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Komplexní seminář INCOTERMS 2020: využití nových pravidel  
Certifikovaný komplexní seminář zaměřený na pravidla pro výklad obchodních 

podmínek, vztah k platebním podmínkám a vztah k přepravní a pojistné smlouvě 

připravený ve spolupráci s ICC ČR 
 

Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost revize pravidel INCOTERMS®2020. Pokud jste je ve své praxi 

začali nebo začnete využívat, pak Vám tento seminář pomůže prohloubit znalost nových pravidel pro 

výklad obchodních podmínek, jejich porozumění i schopnost volby vhodné podmínky. Zorientujete se 

ve vztahu Incoterms 2020 k platebním podmínkám, k přepravní a pojistné smlouvě. Upozorňujeme 

naše zákazníky, že počet míst je omezen.  

 

Přednáší: Ing. Petr Rožek, Ph.D. – poradce v dopravě, konzultant, certifikovaný lektor ICC a SSL 

(Svaz spedice a logistiky ČR) 

Seminář je pořádán ve spolupráci s ICC ČR, která je součástí mezinárodní obchodní organizace. Jako 

tvůrci pravidel INCOTERMS® je ICCR ČR jediná v ČR, kdo má licenci na vzdělávání v této oblasti. 

Místo konání: konferenční centrum Na Sádce, Praha 4 

Datum konání: 8. 9. 2020  

 

Zaměření semináře: Seminář Vás souhrnně seznámí s novým zněním INCOTERMS 2020. Obdržíte 

návody, jak aplikovat nová pravidla do praxe. Konkrétně budou probrány vhodné doložky ve vztahu k 

použitému druhu přepravy, postavení Incoterms 2020 v kupní smlouvě. Dozvíte se vše o dělbě rizik i 

informace, jak postupovat při různých místech plnění, dodání ad. Rozebrány budou i platební 

podmínky, a to dokumentární inkasa a akreditivy. Detailně bude probrán vztah k přepravní a pojistně 

smlouvě, realizace v dopravě a v pojištění zásilek, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav, i 

návaznost INCOTERMS 2020 na celní náležitosti. Chybět nebudou praktické ukázky, které Vám 

přinesou návody využitelné v praxi. 
 

Komu je seminář určen: pracovníkům vývozních či dovozních oddělení firem, logistických, 

dopravních a zasílatelských firem, zaměstnancům bank, pojišťoven i celních deklarací i státním 

úředníkům. Tedy všem, kteří potřebují znát změny obsažené v novém vydání INCOTERMS 2020 a 

pracovat s nimi v praxi. 
 

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

9:00–10:45 Incoterms 2020 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek I. 

Pravidla ICC – Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek, Postavení Incoterms 

2020 v kupní smlouvě, kupní smlouva v. další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy 

10:45–11:00 Přestávka  

11:00–12:30 Incoterms 2020 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek II. 

Dělba nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupující, Různá místa plnění, místo dodání 

v. místo určení  

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Incoterms 2020 a platební podmínky 

Vztah Incoterms 2020 k platebním podmínkám, Incoterms 2020 a dokumentární 

inkasa a akreditivy – kolize zvolené podmínky a předpisu L/C 

14:30–14:45 Přestávka  

14:45–15:30 Incoterms 2020 ve vztahu k přepravní a pojistné smlouvě 

Realizace Incoterms 2020 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky a omyly v 

denní praxi, Jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, 

unijní a tuzemský obchod, Vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, 

zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav, Incoterms 2020 – celní náležitosti 

15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři INCOTERMS 2020  

Cena semináře: 4 950,- 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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