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Proexportná akadémia SARIO 
„Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS® 2010“ 

28.5.2015 

 
 

Názov seminára:    „Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS® 2010 “ 
 

Dátum:     28.5.2015 
 
Miesto:   SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava 
 
Počet účastníkov:   max. 30 osôb  
 
Účastnícky poplatok:  20 EUR / osoba 

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie 
 
Termín ukončenia  
registrácie:   26.5.2015 
 
Prednášajúci:  Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
   
   

     
Čas konania:    9:00 – 14:00 
 
 
  
Program seminára  

     
08:45 – 09:00  Registrácia účastníkov 
 
09:00 – 09:05  Otvorenie seminára – úvodné privítanie, predstavenie hostí 

  Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO 
 
09:05 -  09:30  Úvod k dodacím podmienkach INCOTERMS® 2010 

• Bod dodania, prechod nákladov a rizík, povinnosti  
predávajúceho a kupujúceho 

• Jednotlivé doložky súčasnej verzie INCOTERMS® 2010: univerzálne a 
„námorné“ doložky, resp. E-,F-,C, a D- doložky 

• Vnútroštátna a medzinárodná preprava a INCOTERMS 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

 
09:30 – 10:30  INCOTERMS a zmluvný manažment 

• Kúpna zmluva (KZ), miesto dodacej podmienky v KZ 
• Prepravná a zasielateľská zmluva 
• Poistná zmluva v CIP, CIF a ďalších doložkách 
• Zmluvy s bankou, platobné podmienky 
• Kúpna cena – jej výška v závislosti od zvolenej doložky 
• Príslušné doklady (faktúra za tovar a za prepravu,  

prepravný doklad, dodací list) 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
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10:30 – 11:30  INCOTERMS a finančný, resp. administratívny manažment 
• Colné a daňové povinnosti podľa legislatívy a INCOTERMS 
• Miesto dodania (tuzemsko, iný členský štát EÚ alebo tretia krajina) 

a preprava tovaru 
• Možnosti vystavenia „vývoznej“ faktúry s/bez DPH pri doložke EXW 
• Riešenie DPH pri ďalších doložkách a potrebné dôkazné dokumenty 
• Špecifiká DDP v súvislosti s DPH a spotrebnými daňami 
• Posledné novely zákona o DPH a ich vplyv na uplatňovanie 

INCOTERMS 
• Colný doklad, predbežné colné vyhlásenie ENS, EXS a INCOTERMS 
• Hlásenie INTRASTAT a INCOTERMS 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
 

 
11:30 – 12:00  Prestávka 
 
12:00 – 13:20  Príklady z praxe 

• Aplikácie EXW, F-, C- a D- doložiek  
• Najčastejšie chyby pri používaní INCOTERMS 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
 

 
13:20 – 13:50  Succsess Stories -  Prípadová štúdia úspešnej firmy  
 
13:50 – 14:00  Diskusia 
 
    
    

Drobné zmeny programu vyhradené 
 

 
 
ZMLUVNÉ PODMIENKY: 

o  Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.  
o  Zaslaním  prihlášky a uhradením  poplatku za  kurz  zmluvné strany  uzatvárajú  dohodu 
podľa zákona  NR SR  č. 18/96 Z.z. o cenách.  Zmluvný  vzťah  vzniká  medzi vysielajúcou  
organizáciou  a organizátorom podujatia SARIO. 
o  V prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje právo organizačných zmien a 
zaväzuje sa včas ich oznámiť. 
 
 

STORNO PODMIENKY:  
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na podujatie považujeme za záväznú  
v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní Vám 
vyfakturujeme poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. 
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