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Vážené dámy, Vážení pánové, 

 

Česká společnost pro dopravní právo, z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat v rámci každoročně 

pořádaného cyklu školení na seminář s názvem  

Celní služby a předpisy v praxi 

KDY: 21.10.2020, 9:00 až 13:00 

KDE: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vzdělávací a informační 

pracoviště, Pod výtopnou 367/2, 186 00 Praha 8 – Karlín* 

Přednášející: Pavel Ráž, Manažer celních služeb společnosti SCHENKER spol. s r.o.    

CENA:  

Členové ČSDP:  950 Kč za osobu** 

Členové SSL a ČESMAD, druhý a další účastník přihlášený členem ČSDP:  1.500 Kč za osobu 

Plná cena: 1.950 Kč za osobu 

Náplň semináře: Seminář je zaměřen na praktické provádění celního řízení zejména v režimu 

vývozu, tranzitu a propuštění zboží do režimu volného oběhu v rámci EU. 

 Na semináři se dále dozvíte další informace z oblasti celní problematiky, jakými např. jsou: 

- Celní předpisy EU a Celní zákon ČR 

- Formy zastupování v celním řízení  

- TARIC – sazební zařazení zboží 

- Celní sazby 

- Preferenční sazby, co je systém REX 

- Zjednodušené a centralizované celní řízení  

- Ručení za celní dluh – souborné jistoty, záruční listiny 

- Certifikace AEO – Autorizovaný oprávněný subjekt 
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- BREXIT z pohledu logistické a zasílatelské společnosti a celního zástupce 

O lektorovi: Pavel Ráž pracuje v oboru celních služeb již 25 rokem, tedy od roku 1995, kdy  

nastoupil do společnosti SCHENKER na pozici celního deklaranta. V roce 2000 byl jmenován 

vedoucím oddělení celní deklarace v hlavním terminále společnosti v Rudné u Prahy a následně 

se v roce 2009 stal manažerem celních služeb společnosti SCHENKER spol. s r.o. v České 

republice. V současné době je zcela odpovědný za tuto oblast v celé společnosti SCHENKER 

spol. s r.o., včetně přímého řízení 30ti celních deklarantů v rámci celé naší republiky. 

Společnost je mimo jiné držitelem nejvyšší celní certifikace AEO F a úzce spolupracuje 

s mnoha celními úřady v jednotlivých krajích ČR. 

Přihlášení: V případě Vašeho zájmu se na seminář můžete přihlásit e-mailem zaslaným na 

adresu info@csdp.cz. V přihlášce prosím uveďte název semináře a jména osob, které k účasti 

na semináři přihlašujete. Máte-li nárok na slevu z ceny kurzu (členové ČSDP, členové SSL, 

členové ČESMAD, studenti a akademičtí pracovníci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice v rámci ujednané kvóty, atp.), uveďte tuto skutečnost rovněž v přihlašovacím e-

mailu.     

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše akce a těšíme se na setkání s Vámi 

S pozdravem 

Předsednictvo ČSDP 

 

 

*Česká společnost pro dopravní právo, z.s. si vyhrazuje právo změnit formu konání semináře 

z prezenční formy na webinář (případně na obdobnou běžnou formu distančního přednášení) v případě, 

kdy to bude vyžadovat změna okolností (především opětovné zhoršení epidemiologické situace kolem 

nemoci COVID-19) a to při zachování ceny kurzu. Osoby přihlášené na původní termín konání (jaro 

2020) žádáme o krátké potvrzení účasti v novém termínu. V případě, že by počet zájemců o seminář klesl 

pod 10 účastníků, pak si Česká společnost pro dopravní právo, z.s. vyhrazuje právo zrušit konání 

semináře. O tomto kroku by byli účastníci s předstihem vyrozuměni a bylo by jim vráceno již případně 

zaplacené kurzovné.  

**Uvedená cena platí pro přihlášení jednoho účastníka členem ČSDP, za druhého a dalšího účastníka 

stejného semináře přihlášeného takovýmto členem již bude účtována cena 1.500 Kč.  
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