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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  

Na co si dát pozor při uzavírání smluv v přepravě 

KDY: 14.10.2020, 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: JUDr. Vladimír Handl, předseda předsednictva ČSDP a JUDr. Alice 

Kubová Bártková, M.E.S., advokátka   

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 především na právní úpravu smlouvy o přepravě věci a smlouvy 

zasílatelské v rámci všech druhů přeprav a služeb dopravce a zasílatele a je určen zájemcům z řad 

široké odborné veřejnosti, především osobám působícím u dopravců, v zasílatelství, pojišťovnictví, 

stejně jako zástupcům právnické veřejnosti či akademické obce. Na semináři se dozvíte také:  

- Co je smlouva o přepravě a co je smlouva zasilatelská a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Jak 

správně tyto smlouvy uzavírat, na jaké záludnosti v nich si dát pozor a jak vůbec správně uzavřít 

smlouvu.  

- Jaké jsou novinky v oblasti právní úpravy a judikatury v rámci smluv o přepravě a smluv 

zasilatelských za uplynulý rok 2019, stejně jako jaká je aktuální praxe a nejčastější nedostatky 

při uzavírání těchto smluv.  
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- V jakém případě za škody na zásilce odpovídá dopravce a v jakém zasílatel, kdy se může 

každý z nich odpovědnosti zprostit a v jaké výši bude případně škodu hradit.  

- Jaký je význam nákladního listu a jak jej používat. S jakými jinými dokumenty se lze v rámci 

přepravy a zasilatelství setkat a na co si u nich dát pozor.  

- Informace o právních problémech souvisejících s nakládkou a vykládkou.  

- Jak postupovat při uplatnění škody a reklamaci vůči dopravci a vůči zasílateli.  

 

O lektorech: JUDr. Vladimír Handl, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v 

Praze. V roce 1991 se podílel na znovuzaložení zemské pobočky mezinárodního koncernu 

SCHENKER s celosvětovou působností v oblasti přeprav, spedice a logistiky v České 

republice. V této společnosti pracoval takřka 29 let až do konce roku 2019 na různých pozicích 

a byl zejména odpovědný za právní náležitosti, oblast reklamací a pojištění a správu 

nemovitostí. V roce 2011 byl jmenován jednatelem společnosti DB SCHENKER v ČR. Je 

členem právního klubu Svazu spedice a logistiky a předsedou Předsednictva České společnosti 

pro dopravní právo, z.s.  

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. působí v Praze jako advokátka specializující se na 

přepravní právo. O tématech souvisejících s přepravním právem rovněž přednáší a publikuje v 

České republice i v zahraničí. V současnosti na pozici Associate Partner trvale spolupracuje s 

advokátní kanceláří Rödl & Partner advokáti, v.o.s., kde s kolegy získala v roce 2019 ocenění 

„Velmi doporučovaná kancelář“ v kategorii Logistika a dopravní stavby v rámci soutěže 

Právnická firma roku. V kanceláři Rödl & Partner advokáti, v.o.s. je vedoucí specializované 

pracovní skupiny pro přepravní právo a mezinárodní právo soukromé. Je členkou Předsednictva 

České společnosti pro dopravní právo, z.s.  

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 
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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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