XTL04

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA
ROZSAH: 2 dny / 16 hodin

LOGISTIKA
Program Mezinárodní doprava je věnován části

Problematika smluvních vztahů (zasilatelská smlouva

logistického řetězce, kterou nemá výrobní podnik pod svojí

a smlouva o přepravě věci), mezinárodních dohod

kontrolou. Materiál, který nemáme „pod střechou“ nemá

(evropské dohody AETR, ADR, CMR a jiné) a souvisejících

žádnou hodnotu. Proto je proces dopravy materiálu

témat je tak široká, že jsme jí věnovali samostatný kurz,

od našich dodavatelů nebo k našim zákazníkům stejně

který poskytne účastníkům workshopu základní vědomostní

důležitým logistickým procesem, jako všechny ostatní.

rámec a načrtne práva a povinnosti všech zúčastněných
subjektů.

OBSAH WORKSHOPU
1. ZÁKLADNÍ TYPY NÁKLADNÍCH VOZIDEL

3. MEZINÁRODNÍ DOHODY (CMR, AETR a ADR)

Možnosti, které dnes nabízí trh, jsou velmi široké

V přepravních smlouvách se běžně vyskytuje mezinárodní

a nepřehledné. Nabízíme základní přehled nákladních

prvek. Ve třetí kapitole tak vysvětlíme nejdůležitější

vozidel ve spojitosti s přepravovaným nákladem

evropské dohody, upozorníme na důležité povinnosti,

a požadovanou rychlostí doručení nákladu. Z kapitoly

které můžete při objednání dopravy opomenout. A to vše

budeme čerpat data do nouzového konceptu.

na příkladech.

2. ZASILATELSKÁ SMLOUVA A SMLOUVA O PŘEPRAVĚ
VĚCI

4. INCOTERMS A POJIŠTĚNÍ

V nejdůležitější kapitole vysvětlujeme základní

Upřesňují náklady, rizika a odpovědnost kupujících

terminologii (doprava, přeprava, dopravce, přepravce,

i prodávajících. Pojištění zásilky, kdy ji řešit a jak

zasílatel apod.). Nosným tématem je objasnění rozdílu
mezi oběma výše uvedenými smlouvami zejména

postupovat, to vše prodiskutujeme na závěr tohoto

Často se na ně v kupních smlouvách odvoláváme.

workshopu.

z pohledu odpovědnosti za škodu na přepravované
zásilce .

PŘÍNOSY

VÝSTUP

• eliminace možných rizik logistických

Zvýšená schopnost optimálního řízení

procesů týkajících se přepravy

přeprav především vstupního materiálu

vstupních materiálů i hotových

a hotových výrobků.

výrobků
• pochopení rozdílu mezi zasilatelskou
smlouvou a smlouvou o přepravě
věci
• schopnost efektivní volby
jednotlivých typů nákladních vozidel
s ohledem na kritérium vynaložených
nákladů, času, charakteru nákladu a
platné legislativy
• představení běžně používaných
dokumentů
• pochopení základních pravidel
kontroly dopravních dokumentů

Účastníci si rovněž vyzkouší vlastní
kalkulaci dopravních nákladů
vč. výpočtu tranzitního času.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost působící na českém a slovenském trhu
se zaměřením na management, leadership, logistiku a nákup.

Formou otevřených kurzů poskytujeme vzdělávání s cílem optimálního využití individuálního,
resp. týmového potenciálu. Budujeme kompetence k vedení a řízení týmů na vyšší i střední
úrovni. Posilujeme odbornost v oblasti logistiky a nákupu.
Firemní konzultace jsou zaměřeny na analýzu a rozvoj řídících procesů firem.
Prověřujeme funkčnost business plánů, pomáháme budovat silnou firemní kulturu.

X-TRAINING
VZDĚLÁVÁNÍ, OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ KURZY,
INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY SE ZAMĚŘENÍM NA OPTIMÁLNÍ
VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍHO, RESP. TÝMOVÉHO POTENCIÁLU
vyšší management: 8 modulů
střední management: 6 modulů
logistika: 12 modulů
nákup: 2 moduly

KONTAKT
SÍDLO SPOLEČNOSTI
X-COMPANY, s.r.o.
Nejedlého 71
841 02 Bratislava

ZASTOUPENÍ PRO ČR
X-COMPANY, s.r.o.
Masarykova 378

X-CONSULTING

696 62 Strážnice

FIREMNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ
NA ANALÝZU A ROZVOJ ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ FIREM
tvorba a redesign business modelu
tvorba a redesign firemní vize, poslání a firemních hodnot
(základ budování silné firemní kultury)
panelová analýza hlavního firemního procesu
krizový management
mentoring

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

LOGISTIKA
XTL00 PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE
XTL01 SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJÍ OPTIMALIZACE
XTL02 SÉRIOVÁ LOGISTIKA (DISPO; OPERATIVNÍ NÁKUP)
XTL03 PŘEDSÉRIOVÁ LOGISTIKA

WEB
www.x-company.eu

XTL04 MEZINÁRODNÍ DOPRAVA
XTL05 LOGISTIKA & OSTATNÍ ODDĚLENÍ
XTL06 ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN V LOGISTICE
XTL07 OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ
XTL08 LOGISTIKA & LEADERSHIP I.
XTL09 LOGISTIKA & LEADERSHIP II.

TEL.
Mob.:

+420 608 881 818
+421 915 742 265

Office.: +420 739 097 745

XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA

