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Program Medzinárodná doprava je venovaný časti 
logistického reťazca, ktorú nemá výrobný podnik pod 

svojou kontrolou. Materiál, ktorý nemáme „pod strechou“ 
nemá žiadnu hodnotu. Preto je proces dopravy materiálu 

od našich dodávateľov, alebo k našim zákazníkom rovnako 

dôležitým logistickým procesom, ako všetky ostatné. 

Problematika zmluvných vzťahov (zasielateľská zmluva        
a zmluva o preprave vecí), medzinárodných dohôd 

(európske dohody AETR, ADR, CMR a iné) a súvisiacich tém, 
je tak široká, že sme jej venovali samostatný kurz. Ten 

poskytne účastníkom workshopu základný vedomostný 

rámec a načrtne práva a povinnosti všetkých zúčastnených 
subjektov. 

 

1. ZÁKLADNÉ TYPY NÁKLADNÝCH VOZIDIEL 
Možnosti, ktoré dnes ponúka trh, sú ve ľmi š iroké a 
nepreh ľadné. Ponúkame základný preh ľad nákladních 
vozidel v spojitosti s prepravovaným nákladom a 
požadovanou rýchlosťou doručenia nákladu. Z kapitoly 
budeme čerpať dáta do núdzového konceptu. 

2. ZASIELATEĽSKÁ ZML. A ZMLUVA O PREPRAVE VECI 
V najdôlež itejšej kapitole vysvet ľujeme základnú 
terminológiu (doprava, preprava, dopravca, prepravca, 
zasielate ľ apod.). Nosnou témou je objasnenie rozdielu 
medzi oboma vyšš ie uvedenými zmluvami, a to hlavne      
z poh ľadu zodpovednosti za škodu na prepravovanej 
zásielke. 
 

3. MEDZINÁRODNÉ DOHODY (CMR, AETR a ADR) 
V prepravných zmluvách se bežne vyskytuje 
medzinárodný prvok. V tretej kapitole tak vysvetlíme 
najdôlež itejš ie európske dohody, upozorníme na dôlež ité 
povinnosti, na ktoré sa v operatíve zabúda pri 
objednávaní dopravy. A to všetko na príkladoch. 

4. INCOTERMS A POISTENIE 
Často sa na ne odvolávame v kúpnych zmluvách. 
Upresňujú náklady, riziká a zodpovednosť kupujúcich aj 
predávajúcich. Poistenie zásielky, kedy je potrebné ho 
rieš iť a ako postupovať, to všetko prediskutujeme na záver 
tohto workshopu. 
 

VÝSTUP 

 
Zvýšená schopnosť optimálneho 
riadenia prepráv, predevšetkým 
vstupného materiálu a hotových 
výrobkov. 

Účastníci si tiež vyskúšajú vlastnú 

kalkuláciu dopravných nákladov       

vr. výpočtu tranzitného času. 

 

 

 

PRÍNOSY 

 
•  eliminácia možných rizík logistických 

procesov týkajúcich sa prepravy 
vstupných materiálov aj hotových 
výrobkov 

•  pochopenie rozdielu medzi 
zasielate ľskou zmluvou a zmluvou     
o preprave vecí 

•  schopnosť efektívnej vo ľby 
jednotlivých typov nákladných 
vozidiel s oh ľadom na kritérium 
vynaložených nákladov, času, 
charakteru nákladu a platnej 
legislatívy 

•  predstavenie bežne použ ívaných 
dokumentov 

•  pochopenie základných pravidiel 
kontroly dopravných dokumentov 

ROZSAH: 2 dni / 16 hodín 



X-TRAINING 
 
VZDELÁVANIE, OTVORENÉ A UZATVORENÉ KURZY, 
INTERAKTIVNÉ WORKSHOPY SO ZAMERANÍM NA OPTIMÁLNE 
VYUŽITIE INDIVIDUÁLNEHO, RESP. TÍMOVÉHO POTENCIÁLU 
 
vyšší manažment: 8 modulov 
stredný manažment: 6 modulov 
logistika: 12 modulov  
nákup: 2 moduly 

X-CONSULTING 
 
FIREMNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO ZAMERANÉ  
NA ANALÝZU A ROZVOJ RIADIACICH PROCESOV FIRIEM 
 
 
tvorba a redizajn firemnej vízie a poslania 
tvorba firemných hodnôt a hodnotiacej stupnice  
(základ budovania silnej firemnej kultúry) 
tvorba/redizajn byznis modelu 
panelová analýza hlavného firemného modelu  
audit logistiky 
mentoring 

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu so zameraním na 
manažment, leadership, logistiku a nákup. 

 
 

SÍDLO SPOLOČNOSTI 
X-COMPANY, s.r.o. 

Nejedlého 71 
841 02 Bratislava 

KONTAKT  

E-MAIL 
dusan.okenka@x-company.eu 

TEL. 
Mob.:    +420 608 881 818 

             +421 915 742 265 
Office.: +420 739 097 745 

WEB 
www.x-company.eu 

XTL00  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO REŤAZCA 
XTL01  SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJ OPTIMALIZÁCIA 
XTL02  SÉRIOVÁ LOGISTIKA (RIADENIE ZÁSOB; OPERATIÍNY NÁKUP) 
XTL03  PREDSÉRIOVÁ LOGISTIKA 
XTL04  MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA 
XTL05  LOGISTIKA & OSTATNÉ ODDELENIA 
XTL06  RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN V LOGISTIKE 
XTL07  OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH PROCESOV 
XTL08  LOGISTIKA & LEADERSHIP I. 
XTL09  LOGISTIKA & LEADERSHIP II. 
 
XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM 
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA 
 

ZASTÚPENIE PRE ČR 
X-COMPANY, s.r.o. 

Masarykova 378 
696 62 Strážnice 

LOGISTIKA 

Formou otvorených kurzov poskytujeme vzdelávanie s cieľom optimálneho využitia 
individuálneho, resp. tímového potenciálu. Budujeme kompetencie k vedeniu a riadeniu tímov 
na vyššej i strednej úrovni. Posilňujeme odbornosť v oblasti logistiky a nákupu. 
 
Firemné konzultácie sú zamerané na analýzu a rozvoj riadiacich procesov firiem.                
Preverujeme funkčnosť byznis plánov, pomáhame budovať silnú firemnú kultúru. 


