Dodací podmínky INCOTERMS 2010
Dodací podmínky ( dodací parita ) - určuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší:
•
•
•
•
•

přechod rizik ( rizika spojené s dopravou )
riziko poškození, zničení či ztráty zboží během dopravy,
přechod nákladů ( náklady spojené s dopravou )
náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojistné, poplatky za obstarání dokladů
místo přechodu rizik a nákladů - určuje, na kterém místě uvedené výdaje a rizika přecházejí z
prodávajícího na kupujícího

Incoterms 2010 obsahují 11 položek:
EXW - Ex Works = ze závodu
Náklady a rizika přecházejí v závodě (místě nákupu). Kupující nese veškeré výlohy a rizika spojené s
dopravou, prodávající má povinnost dát k dispozici zboží kupujícímu ve svém závodě, není povinen
ho naložit. Doklady hradí kupující (clo a poplatky za doklady).
FCA - Free Carrier = vyplaceně dopravci
Prodávající je povinen předat dodávané zboží do sjednaného místa. Kupující volí místo a druh
dopravy. V momentu převzetí zboží dopravcem přecházejí náklady a rizika z prodávajícího na
kupujícího - všechny poplatky hradí kupující.
FAS - Free Alongside Ship = vyplaceně k boku lodi
Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění, které
stanovil kupující v ujednaném přístavu nalodění.
FOB - Free on Board = vyplaceně loď
Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v ujednaném
přístavu nalodění. Prodávající hradí veškeré náklady až na palubu lodi včetně všech poplatků a cla.
Kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď.
CFR - Cost and Freight = náklady a přepravné
Prodávající musí zboží celně odbavit, vybírá loď, a platí přepravné do ujednaného přístavu, ale rizika
spojená se zbožím nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.
CIF - Cost, Insurance and Freight = náklady, pojištění a přepravné
Prodávající musí zboží celně odbavit, vybírá loď, a platí přepravné a pojistné do ujednaného přístavu.
Pojistné může být pouze s minimálním krytím. Ale rizika spojená se zbožím nese prodávající pouze do
okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.
CPT - Carriage paid to... = přeprava placena do...
Prodávající vybírá dopravu a hradí přepravné až do ujednaného místa určení. Kupující nese riziko
poškození či ztráty při přepravě a platí pojištění.
CIP - Carriage and Insurance paid to... = přeprava a pojištění placeny do ...
Prodávající vybírá dopravu a hradí přepravné až do ujednaného místa určení. Zároveň je povinen

platit pojistné, kterým kryje kupujícího proti poškození nebo ztrátě zboží při přepravě. Pojistné může
být pouze s minimálním krytím.
DAT - Delivered at terminal = s dodáním do překladiště Prodávající splní dodání, jakmile je zboží
vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném
překladišti, ve jmenovaném přístavu, nebo v místě určení. Označení "překladiště zahrnuje jakékoli
místo kryté nebo nekryté. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho
vykládkou v překladišti, jmenovaném přístavu nebo v místě určení. DAT požaduje, aby prodávající
celně odbavil zboží pro vývoz, pokud je to nutné.
DAP - Delivered at place = s dodáním na místo určení Znamená, že prodávající splní dodání, jakmile
je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v
místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa. DAP
pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, ale nemá povinnost proclít zboží v dovozu a
hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.
DDP Delivered Duty Paid = s dodáním, clo placeno Znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá
zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené pro odvoz na příchozím dopravním prostředku
připravené k vykládce na sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s
dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží pro vývoz i dovoz a uhradit clo
včetně provedení příslušných celních odbavení.

