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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  

 

Smluvní vztahy v železniční nákladní přepravě 

 

KDY: 04.11.2020, 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. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., advokát   

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 ve vnitrostátní i mezinárodní železniční nákladní přepravě a je určen 

zájemcům z řad široké odborné veřejnosti, především osobám působícím u železničních 

dopravců, v zasílatelství, pojišťovnictví, stejně jako zástupcům právnické veřejnosti či 

akademické obce. Na semináři se dozvíte také: 

- Čím se řídí přepravní smlouva a smlouva zasílatelská v železniční nákladní přepravě 

- Jaký je rozdíl v právním režimu v případech, kdy je sjednána čistě železniční nákladní 

přeprava a kdy je železniční přeprava součástí kombinované přepravy 
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- Proč se přepravní smlouva řídí CIM i v případech, kdy zboží dovezl příjemci v souladu 

se smlouvou kamion 

- Kdo a kdy platí přepravné a související náklady v železniční přepravě vnitrostátní a 

mezinárodní 

- V jakém časovém úseku dopravce za škody na zásilce odpovídá, kdy se může 

odpovědnosti zprostit a v jaké výši bude případně škodu hradit 

- Jak zabránit tomu, aby nárok na náhradu škody zanikl ihned při převzetí zásilky 

- Vůči komu reklamovat, pokud ke škodě došlo, a v jakých lhůtách 

- S čím počítat při přepravách podle SMGS 

O lektorovi: JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. působí v Praze jako advokát specializující 

se na přepravní právo. O tématech souvisejících s přepravním právem rovněž přednáší a 

publikuje. Je mimo jiné autorem komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách. Dříve působil 

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

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

Právnická firma roku. V současnosti působí jako trvale spolupracující advokát v advokátní 

kanceláři bpv Braun Partners s.r.o., kde se věnuje rovněž poštovnímu právu a právu 

hospodářské soutěže. Je členem Předsednictva České společnosti pro dopravní právo, z.s. a 

partnerem časopisu Právo v přepravě a zasílatelství.     

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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