Mezinárodní soubor výkladových
pravidel Incoterms
INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Do dnešní doby byly INCOTERMS
publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 a 2010. Vydáním nové verze pravidel starší
verze nezanikají, proto je v kupních smlouvách vždy nutno uvádět znění: "Zvolené pravidlo
Incoterms včetně ujednaného místa následované verzí Incoterms" (viz níže), aby nedocházelo
k zbytečným sporům v jejich výkladě.
INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně
strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze
smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží
kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje
týkající se ceny zboží ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke
zboží, anebo následky porušení smlouvy.
Incoterms® 2010 vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011.

Obsahují celkem 11 doložek, které se člení do dvou skupin:



pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy
EX WORKS: EXW (uveďte jméno místa dodání) Incoterms® 2010 = Ze závodu
"Ze závodu" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu
v objektu prodávájícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající
není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek ani není povinen
odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. EXW představuje minimální
povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném
zvážení.

FREE CARRIER: FCA (uveďte místo dodání) Incoterms® 2010 = Vyplaceně dopravci
"Vyplaceně dopravci" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě

jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se
doporučuje co nejpřesněji specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě
přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu,
aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud
jde o celní odbavení zboží v dovozu anebo pokud jde o úhradu dovozního cla anebo provést
jakékoliv celní formality v dovozu.

CARRIAGE PAID TO: CPT (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = Přeprava placena do
"Přeprava placena do" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě
jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami)
a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboží do
jmenovaného místa určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí
v rozdílných místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to
přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní
clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO: CIP (uveďte jmenované místo určení) Incoterms®
2010 = Přeprava a pojištění placeny do
"Přeprava a pojištění placeny do" znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě
jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takovéto místo dohodnuto mezi stranami)
a prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboží do
jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko
kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body,
neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CIP požaduje, aby prodávající celně
odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit
zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

DELIVERED AT TERMINAL: DAT (uveďte překladiště v přístavu nebo v místě určení)
Incoterms® 2010 = S dodáním do překladiště
"S dodáním do překladiště" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo
z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti ve
jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení "překladiště" zahrnuje jakékoliv místo
kryté nebo nekryté jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční
anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží

a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo místě určení. DAT požaduje, aby
prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu.

DELIVERED AT PLACE: DAP (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = S dodáním v místě
určení
"S dodáním v místě 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, pokud to přichází v úvahu. Avšak
prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést
celní odbavení v dovozu.

DELIVERED DUTY PAID: DDP (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = S dodáním clo placeno
"S dodáním clo placeno" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici
kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce
ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží
do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo
jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP
představuje maximální povinnosti pro prodávajícího.

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu
FREE ALONGSIDE SHIP: FAS (uveďte ujednaný přístav nalodění) Incoterms® 2010
= Vyplaceně k boku lodi
"Vyplaceně k boku lodi" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží
k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím v ujednaném
přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi
a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající
celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou
povinnost odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv
dovozní celní formality.

FREE ON BOARD: FOB (uveďte přístav nalodění) Incoterms® 2010 = Vyplaceně loď
"Vyplaceně loď" znamená povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované
kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění anebo obstarat zboží takto dodané. Riziko za ztrátu

anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující
nese veškeré náklady od tohoto okamžiku. Pravidlo FOB požaduje, tam kde to přichází v úvahu,
aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen celně odbavit zboží
v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formalityv dovozu.

COST AND FREIGHT: CFR (uveďte jmenovaný přístav určení) Incoterms® 2010 = Náklady
a přepravné
"Náklady a přepravné" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na
palubu lodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod rizika za ztrátu anebo poškození
zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat
přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného
přístavu určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na
kupujícího v rozdílných místech. Pravidlo CFR požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro
vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro
dovozu nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

COST INSURANCE AND FREIGHT: CIF (uveďte sjednaný přístav určení) Incoterms® 2010
= Náklady, pojištění a přepravné
"Náklady, pojištění a přepravné" znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi nebo obstará
zboží takto dodané. Riziko za ztráty anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je
zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady
a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající je rovněž
povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během
přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího
v rozdílných místech. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro
vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavovat zboží pro dovoz nebo hradit dovozní
clo a náklady spojené celním odbavením v dovozu.

