
Prodávající Kupující

EXW
Ze závodu 

(...uveďte ujednané místo dodání)

FCA
Vyplaceně dopravci

CPT
Přeprava placena do 

(... uveďte ujednané místo určení)

DAT
S dodáním do terminálu 

(... uveďte ujednaný přístavní 

terminál nebo místo určení)

DAP
S dodáním na místo

(... uveďte ujednané místo určení)

DDP
S dodáním clo placeno 

(... uveďte ujednané místo určení)

FAS
Vyplaceně k boku lodi 

(... uveďte ujednaný přístav nalodění)

FOB
Vyplaceně loď 

(... uveďte přístav nalodění)

CFR
Náklady a přepravné 

(... uveďte ujednaný přístav určení)

CIF
Náklady, pojištění a přepravné 

(... uveďte ujednaný přístav určení)

DOLOŽKY PRO VŠECHNY ZPŮSOBY PŘEPRAVY

Dodání

Prodávající nehradí hlavní přepravu

Přepravní povinnosti, náklady a rizika
Ujednané místo dodání určuje přechod rizika a nákladů

DODÁNÍ                                                  

DODÁNÍ                                                   

DODÁNÍ

Podle dodací doložky minimalizuje prodávající svou povinnost dáním zboží k dispozici kupujícímu ve 

svém závodě nebo v jiném dohodnutém místě.

kupující obstarává vývozní 
celní formality

Prodávající obstarává 
dovozní celní formality

Pokud není jinak dohodnuto, obstarává a kryje prodávající náklady spojené s dodáním do sjednaného místa dodání 

nebo na jiném dohodnutém místě. 

Hlavní přepravu hradí prodávající
Podle podmínek CPT, CIP prodávající splní svůj závazek dodání předáním zboží do péče dopravce, sjednává a hradí 

přepravu do jmenovaného místa určení. Podle podmínky CIP uzavírá a hradí prodávající pojištění.

DOLOŽKY PRO NÁMOŘNÍ A VNITROZEMSKOU VODNÍ PŘEPRAVU
Prodávající nehradí hlavní přepravu

Dodání do překladiště nebo místa určení

DODÁNÍ 

Prodávající uzavře přepravní smlouvu do 
místa určení.

Hlavní přepravu hradí prodávající

Prodávající sjedná přepravní smlouvu do 
jmenovaného přístavu určení.

Prodávající sjedná přepravní smlouvu do
 jmenovaného přístavu určení.

Prodávající sjedná pojištění kryjící riziko 
kupujícího do jmenovaného přístavu určení.

Prodávající splní dodání, jakmile 

je zboží, vyložené z příchozího 

dopravního prostředku, dáno 

k dispozici kupujícímu ve 

jmenovaném překladišti nebo 

v místě určení.

Prodávající splní dodání, jakmile je 

zboží dáno k dispozici kupujícímu 

na příchozím dopravním prostředku 

k dispozici připravené k vykládce 

v místě určení. 

Prodávající splní dodání, jakmile dá 

zboží k dispozici kupujícímu celně 

odbavené pro vývoz a dovoz na 

příchozím dopravním prostředku 

připravené k vykládce ve 

sjednaném místě určení. Prodávající 

nese veškeré náklady a riziko do 

tohoto místa. 

DODÁNÍ Prodávající je povinen dodat zboží 

k boku lodi jmenované kupujícím 

v ujednaném přístavu nalodění.

Kromě povinností stanovených 

podmínkami CFR uzavře prodávající 

také pojištění do ujednaného 

přístavu v zemi určení.
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Publikace č. 716

Prodávající je povinen dodat 

zboží na palubu lodi jmenované 

kupujícím v ujednaném přístavu 

nalodění. 

Incoterms 2010
v y d a l a  M e z i n á r o d n í  o b c h o d n í  k o m o r a

(...uveďte ujednané místo dodání)

CIP
Přeprava a pojištění placeny do 

Prodávající sjedná pojištění kryjící riziko 
kupujícího do jmenovaného místa určení.

Prodávající uzavře přepravní smlouvu do 
místa určení.

DODÁNÍ

(... uveďte místo určení)

DODÁNÍ

DODÁNÍ

Místo dodání určuje přechod rizika a nákladů. 

Celní odbavení: V případě pravidla EXW nemá prodávající žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží. Ve všech ostatních dodacích podmínkách je povinností prodávajícího, pokud to přichází 

v úvahu, obstarat celní odbavení ve vývozu a hradit náklady s tím spojené. Pouze v případě sjednání parity DDP má navíc prodávající povinnost sjednat celní odbavení a hradit náklady také v dovozu. 

DODÁNÍ

DODÁNÍ

DODÁNÍ

Podle podmínek CFR a CIF prodávající splní svůj závazek dodání předáním zboží na palubu lodi, sjednává a hradí 

přepravu do jmenovaného přístavu určení. Podle podmínky CIF uzavírá a hradí prodávající pojištění. 


