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COLNÁ POLITIKA A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej
obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Colná únia je základným pilierom
fungovania jednotného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú
zabezpečujú colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky v aplikačnej praxi.
Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale
i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky.
Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov,
zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných
manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.
Program seminára:
1.

Colníctvo a historické korene

2.

Ekonomická integrácia SR do EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie

3.

Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam

4.

Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam

5.

Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod

6.

Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike

7.

Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ, fungovanie jednotného trhu EÚ

8.

Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia

9.

Nástroje zahraničnoobchodnej politiky

10. Diskusia, otázky a odpovede
Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou
diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania
môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako
dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi
z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov.
V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša
výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.
V cene sú zahrnuté:
Termíny konania:
Časový harmonogram:
Miesto konania:
Cena:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní
http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode
začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.
podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode
podľa aktuálnej ponuky na webe
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista
+421 905 172872
jozef.vasko@cdservices.sk

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme.
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