Pozvánka na INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář
•
•

Datum konání: 14. 10. 2019, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Zaměřeno na srovnání a vysvětlení rozdílů INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020.
Od roku 2020 připravila ICC novou revizi pravidel INCOTERMS – více k tomuto naleznete v naší tiskové zprávě zde.
Jako i dříve, starší verze budou nadále použitelné v obchodní praxi, ale aktuální novela opět reaguje na vývoj v
obchodování na mezinárodních i domácích trzích.
Znalost, porozumění i schopnost volby vhodné podmínky by mělo patřit do výbavy každého obchodníka, vývozce i
dovozce. Doložky INCOTERMS se však také promítají do práce bankovních specialistů, poskytovatelů dopravních, celnědeklarantských a pojišťovacích služeb, a samozřejmě i na jednání se zástupci státní správy (celní a finanční dohled). Ti
všichni jsou proto zváni na uvedený seminář.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Uplatňování pravidel Incoterms® 2020 v praxi zahraničního obchodu“ (v
česko-anglické jazykové mutaci) v ceně kurzovného!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pravidla a směrnice INCOTERMS® vytvořila ICC roku 1939 a od té doby usnadňují mezinárodní obchod. Využívají se po
celém světě, zjednodušují transakce, napomáhají výkladu obchodních podmínek a podporují dobrou obchodní praxi.
Tyto principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodováním. Staly se tak jedním z
nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.
ICC ČR jako součást mezinárodní obchodní organizace připravuje již 20 let odborné semináře zaměřené na oblasti
dopravy, logistiky, bankovní praxe, arbitráže, právních otázek a účetnictví. Jako tvůrci pravidel INCOTERMS® jsme jediní
v ČR, kdo má licenci na vzdělávání v této oblasti (vydávání učebních textů a pořádání seminářů certifikovaných ICC).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Určeno pro:
Všechny, kteří znají základy pravidel INCOTERMS 2010 a chtějí se dovědět více o změnách obsažených v nové verzi
INCOTERMS 2020.
Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
•
•
•
•
•

Pravidla ICC - Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
Pravidla ICC - Incoterms 2020 – rozdíly oproti INCOTERMS 2010
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

Cena: 2.900,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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