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Závazně přihlašujeme na dlouhodobý kurz „Manažer zahraničního obchodu“ 
zahájení 12.10.2011 

 
Jméno, příjmení ....................................................... Firma: .................................................... 
IČO: ........................................................................ DIČ: ...................................................... 
Adresa: .................................................................... Bank. spojení: ........................................ 
č. účtu: ....................................................................  tel./fax: ................................................. 
       e-mail:…………………………………. 
Potvrzujeme, že jsme dne ....................... zaplatili za ............... pracovníka/ky Kč ................... 
na Váš účet u ČSOB č. 124063601/0300, var. symbol 310 a tím potvrdili souhlas se smluvní 
cenou. 
 
                                                           Razítko a podpis: 

 
 
 
 
Podmínky účasti : 
Účastnický poplatek za kurz: 
1/ výuka – 36.320,- + 7.264,-/ 20 % DPH/, celkem 43.584,- Kč 
2/ skripta – 580,-  + 58,-/10 % DPH/, celkem 638,- Kč 
Celková částka je  44.222,- Kč. Spolu s vyplněním a odesláním závazné přihlášky poukažte 
příslušnou částku na účet IMODS  u ČSOB Praha, číslo účtu 124063601/0300, variabilní symbol 
310 IČO 25124927, DIČ CZ25124927. Závazná přihláška na kurz  spolu s potvrzením o platbě  
by měla být doručena do IMODS nejpozději do 1.10.2011.Po uskutečnění platby  obdrží plátce 
daňový doklad. Kurzovné bude vráceno pouze v případě  omluvené neúčasti do třech pracovních 
dnů před zahájením kurzu, tj. do 10.10.2011 Na kurz i jeho jednotlivá soustředění může plátce 
vyslat náhradníka (v tomto případě není ale nárok na získání certifikátu) . 
 
Smluvní podmínky: 
Přihlašující organizace (objednatel) závazně písemně objednává zařazení účastníka do kurzu. 
Na přihlášce bude  potvrzení úhrady účastnického poplatku za kurz. 
1. Při zrušení účasti v kurzu ve lhůtě kratší než 5 kalendářních dnů před zahájením vrací 

IMODS  50% z ceny kurzu. 
2. Doprava není zajišťována, není proto zahrnuta v ceně. 
3. Pokud jde o ubytování, můžeme doporučit ubytovací zařízení (není v kurzovném). 
4. Obědvat je možno v blízkých  restauracích dle jídelního lístku za přijatelné ceny, není 

v kurzovném 
5. IMODS, o.p.s. si vyhrazuje právo, že v případě překročení limitu účastníků 12 osob       

nabídne zařazení do dalšího běhu. 
6. Pokud nebude naplněn minimální počet účastníků k výše uvedenému termínu, vyhrazuje si 

IMODS o.p.s. právo připravovaný kurz stornovat. 
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Pozvánka: 
Na základě přihlášky Vám bude cca 5 dní před zahájením kurzu zaslána POZVÁNKA s 
podrobnými údaji o nástupu do kurzu. 

Bližší informace o obsahu a průběhu kurzu na telefonu IMODS: 2 2482 7044 
Kontaktní osoby: Ing. František Janatka, CSc., ředitel IMODS, o.p.s.  a PhDr. Helena Pudilová 
 
Přihlášku zašlete na IMODS  adresa: Thámova 20, Praha 8, 186 00 , fax: : 2 2482 6054 
 
 
Obsah kurzu : 
Získávání informací formou teritoriálního, komoditního a cenového průzkumu, nezbytných pro 
předkontraktační jednání se zahraničními partnery, příprava a sjednání kupní smlouvy, smluv na 
ni navazujících, služby v zahraničním obchodě (zejména skladování, pojištění), doprava a 
spedice v zahraničním obchodě, dodací a dopravní doložky - INCOTERMS 2010, platební 
podmínky a jejich praktická aplikace, bankovní záruky, zvláštní obchodní operace, factoring, 
forfaiting, exportní financování, problematika EU a měny EUR, zastupování na zahraničních 
trzích, využívání dceřiných firem,  řešení poruch,rizik a reklamací i sporů před rozhodčími a 
obecnými soudy. 
 
Studijní literatura : 
V rámci účastnického poplatku obdrží všichni účastníci certifikovaného kurzu troje skripta 
IMODS k problematice (Realizace vývozního obchodního případu - Dovozní obchodní případ - 
Komerční rizika) případně sylaby k jednotlivým specifickým otázkám. 
 


