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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  

Úmluva CMR 

KDY: 11.11.2020, od 9:00 do 13:00  

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

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

Přednášející: JUDr. Václav Roubal, JUDr. Milan Třebeška, 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:  

1) charakteristika a rozsah CMR 

2) uzavírání přepravní smlouvy, její obsah, realizace přepravního procesu, vykládka a 

nakládka 

3) přepravní list CMR jako důkazní prostředek a jeho obsah 

4) odpovědnost dopravce 

5) náhradová povinnost dopravce 

6) nároky z přepravy, reklamace, promlčení, dodací lhůty 

7) následný a postupný dopravce 

8) judikatura 

9) závěr 
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O lektorech: JUDr. Václav Roubal je zakládající člen ČSDP a první předseda ČSDP, 

odborník na problematiku Úmluvy CMR a autor několika publikací o CMR.  

JUDr. Milan Třebeška je rovněž zakládající člen ČDSP, advokát specializující se na dopravní 

právo a autor publikace o CMR. 

 

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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