ČESKÁ SPOLEČNOST PRO
D O P R AV N Í P R Á V O

Vážení členové České společnosti pro dopravní právo,
Pozvánka na podzimní semináře/ webináře 2022
Dovolujeme si Vás pozvat na semináře/ webináře našeho spolku. Ze všeobecně
známých důvodů byly oslavy výročí založení ČSDP i další akce a semináře, které
jsme plánovali, zrušeny a doufáme, že tato situace se už nebude opakovat.
Semináře opět plánujeme provést již osvědčenou hybridní/ smíšenou formou, tj.
lze se účastnit semináře přímo v místnosti anebo se připojit prostřednictvím
Teams.
Nabízíme Vám
následující: Téma

Datum

Lektor/ lektoři

Smluvní vztahy v
přepravě nákladů

05.10.2022

JUDr. Alice Kubová
Bártková, M.E.S/
Mgr. Martin Laipold

Námořní přeprava
nákladů

12.10.2022

Ing.Petr Rožek, Ph.D.

Pojištění v přepravě
nákladů

18.10.2022

Ing. Petra
Dokládalová /
Ing. Jana
Zárybnická,Ph.D

Celní služby a
předpisy v praxi

26.10.2022

Pavel Ráž, Národní
celní manažer
Kuehne u. Nagel
s.r.o. Česko

Přihlášky na semináře laskavě posílejte na tuto emailovou adresu,
nejpozději vždy 14 dnů před jeho konáním. Do přihlášky prosím uveďte, zda se
chcete účastnit fyzicky/ přes Teams. Uveďte telefonické spojení / email, na který
zašleme nejpozději 5 dnů před konáním semináře program semináře fakturu za
účastnický poplatek. V případě, že se budete účastnit semináře přes Teams,
obdržíte link na připojení nejpozději den před jeho konáním.
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21. září 2022

Projekt interpretace smlouvy CMR v národním právu
Jak jsme Vás již informovali, zpracovali dva členové ČSDP - JUDr. Alice Kubová
Bártková, M.E.S a Mgr. Martin Laipold za podpory Společnosti Rödl & Partner
shora zmíněný projekt Nizozemské nadace „Stichting Vervoeradres“ - Interpretace
smlouvy CMR v národním právu ČR
Na níže uvedených webových stránkách je uveřejněna naše národní zpráva k
judikatuře k CMR:
➢ https://www.idit.fr/rapports-pays/index.php
➢ https://www.idit.fr/rapports-pays/index.php?lang=fr
➢ https://www.sva.nl/about-sva/international-case-law-cmr - scrollTop=0
➢ https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag/jurisprudentie-cmrandere-lidstaten
Tato zpráva je zde zveřejněna současně i v českém jazyce a dále ji budeme
publikovat i na našich webových stránkách.
S pozdravem a s přáním hezkých dnů
Předsednictvo ČSDP

