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SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT – AEO POVOLENIE  

Cieľ seminára: poskytne potrebné informácie o povoľovacom procese, aby žiadateľ vedel zostaviť žiadosť, prílohy k nej. 
Najdôležitejším je spoľahlivo a bezchybne zvládnuť proces samohodnotenia, zostaviť správne a bezchybne kompletne 
hodnotiaci dotazník, čo nie je tak jednoduché, ako sa mnohí domnievajú. AEO je určený najmä firmám vystupujúcim v 
logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľajú na colných postupoch a formalitách. AEO je vlastne komplexný colný audit a je zrkadlom firmy, odhalí rezervy, 
prispeje k zdokonaleniu systémov a jeho nastaveniu, zvýši kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť vo firme, okrem toho dodá 
zvýšenie prestíže Vašej značky. Tým sa stanete konkurencie schopnejším, bezpečným a lepším obchodným partnerom.    

Cieľová skupina: žiadatelia, ktorí chcú získať štatút AEO, obchodníci s krajinami mimo EÚ, výrobcovia, dovozcovia, 
vývozcovia, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály 
kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných 
skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori.  

Odporúčané pre priebežné školenie pracovníkov subjektov, ktorí chcú zvýšiť povedomie k bezpečnosti a zodpovednosti 
pracovníkov vo firme, či už sú držiteľmi AEO povolenia alebo sa len na tento krok pripravujú.  

Program seminára:     
1. Právny základe pre AEO  
2. Predstavenie, podstata, fázy projektu AEO 
3. Analýza východiskového stavu žiadateľa 
4. Určenie časového plánu a kontaktných osôb   
5. Pre aké subjekty je AEO vhodné a kedy nie  
6. Dôvody prečo získať AEO 
7. Druhy AEO povolení  
8. Podmienky získania AEO 
9. Postup pri získaní AEO  
10. Priame a nepriame výhody pre držiteľov   
11. Nastavenie colných a logistických postupov 
12. Zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov  
13. Príprava podkladov k žiadosti  
14. Vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka a prílohy k nemu  
15. Najčastejšie chyby žiadateľov   
16. Súčasný stav AEO v EÚ a na Slovensku 
17. Záverečná diskusia, otázky a odpovede 

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú 
lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti 
z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na 
mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.  

V cene sú zahrnuté:       študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní 
Termíny konania:            http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE / ON LINE  
Časový harmonogram:  začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min. 
Miesto konania:             podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE / ON LINE   
Cena:                               podľa aktuálnej ponuky na webe  
Kontaktná osoba:           Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant  
Telefón:                           +421 905 172872 
E-mail:  jozef.vasko@cdservices.sk 

ON LINE PRIHLÁŠKA 
Vyplňte a odošlite formulár na úvodnej stránke http://www.cdservices.sk/ 

Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk 


