
 

Pozvánka na seminář 
 

 
 

5. listopadu 2019, Brno 

25. listopadu 2019, Praha 

 

Incoterms® 2020 se blíží, přijďte si poslechnout co je nového na náš seminář. 
 

Každý účastník zdarma získá publikaci Incoterms® 2020 v česko-anglické jazykové 
mutaci! 
 

Kdy: Brno, úterý 5. listopadu 2019 od 9,00 do 15,30 

          Praha, pondělí 25. listopadu 2019 od 9,00 do 15,30 

Kde: eFi hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno 

         Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 
 

Seminář je určen všem, kdo přicházejí do styku s pravidly Incoterms®, zejména 
pracovníkům exportních a importních firem, dopravních a spedičních firem, celním 
deklarantům, zaměstnancům bank a pojišťoven apod.  

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení. 

Akční cena semináře 3490 Kč. 

Registrace na https://www.addconsulting.cz/incoterms-2020/ 

 

Program semináře 

 Úvod, postavení soustavy doložek v obchodní výměně 
 Základní pilíře doložek Incoterms®: přechod nákladů a rizik 
 Vývoj doložek jako odraz změny ve způsobu i rozsahu světového obchodu 
 Důvod pro revizi doložek od Incoterms® 2010 k Incoterms® 2020 
 Jednotlivé doložky Incoterms® 2020, jejich logika a základní povinnosti 

smluvních stran 
 Incoterms® 2020 a jejich vztah k platebním podmínkám, dokumentární 

akreditivy a inkasa 
 Celní náležitosti, pojištění, dokumentace v doložkách Incoterms® 2020 

 

https://www.addconsulting.cz/incoterms-2020/
https://www.addconsulting.cz/incoterms-2020/


 

Podzimní nabídka vybraných seminářů 

2. 10. 2019, Praha - Bankovní záruky a dokumentární obchody a jejich praktické 
využití 

24. 10. 2019, Praha - Společný celní sazebník EU a jeho praktické využití 2019/20 

13. 11. 2019, Brno - Preferenční systém EU a preferenční původ při dovozu a vývozu 
zboží včetně novinek pro Kanadu a Japonsko 

14. 11. 2019, Praha - Celní řízení a identifikace vojenského materiálu při provádění 
zákona č. 38/1994 Sb. 

26. 11. 2019, Praha – TARIC 

28. 11. 2019, Praha - Nakládání s bezpečnostním materiálem 

3. 12. 2019, Praha - Mezinárodní sankce a jejich uplatňování v obchodní praxi 

5. 12. 2019, Olomouc - Mezinárodní přeprava z pohledu dopravce i majitele zásilky – 
odpovědnost, rizika, škody 

Registrace na www.addconsulting.cz 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

 

addconsulting cee s.r.o. 

Pobřežní 249/46 

186 00 Praha 8 

tel. +420 723 084 644 

info@addconsulting.cz 

www.addconsulting.cz 
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