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V Praze, dne 5.4.2019 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jak patrně již víte, nabyla dne 1.1.2019 účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která přinesla 

aplikaci některých ustanovení úmluvy CMR pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy (§ 9a zmiňovaného 

zákona). Jedná se o téma stále živé, které nadále vyvolává celou řadu otázek a nejasností. I z tohoto důvodu 

bychom Vás rádi pozvali na odbornou diskusi nad tímto tématem s názvem „Aktuální otázky použití úmluvy 

CMR ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě“, které se zúčastní odborníci z řad členů České společnosti pro 

dopravní právo.  

JUDr. Jiří Horník, LL.M., partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. vystoupí 

s úvodním příspěvkem na téma „Zkušenosti s podobnou úpravou z letecké dopravy“. 

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., advokátka působící v advokátní kanceláři Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. 

přednese příspěvek na téma „Odpovědnost dopravce za škodu s přihlédnutím k problematice kogentnosti a 

dispozitivnosti“. 

Mgr. Martin Laipold, samostatný advokát, se bude ve svém příspěvku věnovat tématu „Doprava a čas“. 

Diskusí bude jako moderátorka provázet paní Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. z Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. Po každém příspěvku bude následovat diskuse na dané téma, přičemž diskutovat budou nejen 

zástupci jednotlivých profesí dotčených novou právní úpravou, kteří přijali místo v diskusním panelu, ale diskuse 

je otevřená všem účastníkům této akce z řad široké odborné veřejnosti. Účast v diskusním panelu přijali 

Mgr. Vojtěch Hromíř, Generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

Ing. Petr Rožek, Ph.D., Výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky 

Ing. Petra Dokládalová, vedoucí oddělení pojištění přepravy v rámci UNIQA pojišťovny, a.s. 

Martin Slečka, DiS., Specialista likvidace škod senior v pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o. 

JUDr. Vladimír Handl, jednatel společnosti SCHENKER spol. s r.o. 

Akce se uskuteční dne 16.5.2019 v čase od 10 do 13 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

nám. Curieových 7, Praha - Staré Město, místnost č. 300 (třetí patro). Svou účast prosím potvrďte na e-mailu 

info@csdp.cz. Vstup je zdarma. Více informací naleznete na internetových stránkách www.csdp.cz. 

Těšíme se na Vás 

S přátelským pozdravem  

 

JUDr. Václav Roubal 

Předseda České společnosti pro dopravní právo 

http://csdp-info.cz/
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