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

Úskalí smluvních vztahů v námořní přepravě
KDY: 20.1.2021, 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: ing. Petr Rožek, PhD. , výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky
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 se bude zabývat obecnými i novými prvky ve smluvních vztazích v námořní
přepravě (se zaměřením na liniovou). Půjde především o:
-

-

Smluvní strany ve smlouvě o přepravě. Charterer-Owner, Shipper-Carrier. Postavení
zasílatele v této smlouvě, NVO. Fenomén „Merchant Clause“ v liniové smlouvě o přepravě
Odpovědnost námořního dopravce za škody. Absence objektivní odpovědnosti, limitace
škodního plnění, výluky. Odpovědnost dopravce ve smlouvách rozšířených o kontinentální
(kombinovanou) přepravu.
Odpovědnost liniového dopravce za splnění časových a místních prvků smlouvy, možnost
vymožení nápravy
Uplatňování klauzulí Abandoned Goods (opuštěné zboží) a Lien on Cargo (zástavní právo)
v liniové námořní přepravě
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O lektorovi: Ing. Petr Rožek, PhD. Vystudoval nejprve VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod se
zaměřením na mezinárodní dopravu a pojištění, později pak na Univerzitě Pardubice, fakultě Jana
Pernera obhájil dizertaci v oboru Technologie a řízení v dopravě a telekomunikacích. V rámci
dlouholeté praxe působil v různých exekutivních pozicích: v zastoupení liniového rejdaře MSC pro ČR
a SK, operátora kombinované dopravy kontejnerů ČSKD Intrans, ředitele provozu ve velkých
zasílatelských firmách (Schenker a Dachser) i jako risk manažer v menších spedicích. V současné době
kombinuje práci výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky ČR, z.s. a lektorskou činnost – je
držitelem licence pro výuku Pravidel Incoterms 2020. Pracuje pro více agentur v ČR i v zahraničí, vede
kurzy zaměřené na odpovědnost dopravce a zasílatele za škody, pojistné krytí, ale též firemní kurzy
zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností mladého personálu, především v námořní a letecké
dopravě.
Přihlášení: V případě Vašeho zájmu se na seminář můžete přihlásit e-mailem zaslaným na adresu
info@csdp.cz do 12.1.2021. 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 emailu.
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. 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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