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CENA 2 900 Kč /
on-line rezervace: http://skoleni.prodopravce.cz

 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Praha - tel.: 241 040 127, skoleni.praha@cesmad.com

Ostrava - tel.: 596 618 930, skoleni.ostrava@cesmad.com
Ústí nad Labem - tel.: 475 209 102, skoleni.usti@cesmad.com

České Budějovice 

  PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Seminář poskytne informace každému
• kdo zodpovídá za uzavření přepravní

smlouvy a potřebuje znát Úmluvu CMR
• koho se týkají otázky odpovědnosti za 

přepravovanou zásilku a její dodání
v mezinárodní i vnitrostátní dopravě.

Dispečerům, disponentům, řidičům
majitelům a vedoucím pracovníkům
dopravních a zasílatelských firem.

 TERMÍNY, od 9 - 14 hod. 
04.12.2018 Brno 
11.12.2018 Praha 
22.01.2019 Hradec Králové 

 JAKÉ DOSTANETE PODKLADY
Obdržíte publikaci Úmluva CMR

 KDO BUDE PŘEDNÁŠET? 
Mgr. Tomáš Roubal 

POZVÁNKA 

ÚMLUVA CMR  
ve vnitrostátní dopravě 

 

00 Kč / 
Cena je uvedena bez DPH. Zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení

1 900 Kč pro členy Sdružení ČB 

http://skoleni.prodopravce.cz

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
skoleni.praha@cesmad.com Brno - tel.: 549 274 350, skoleni.br

skoleni.ostrava@cesmad.com Hradec Králové - tel.: 495 537 221,
skoleni.usti@cesmad.com Plzeň - tel.: 377 388 489, 

České Budějovice - tel.: 387 425 949, skoleni.budejovice@cesmad.com

skoleni.prodopravce.cz 

PRO KOHO JE KURZ URČEN? 
Seminář poskytne informace každému 

kdo zodpovídá za uzavření přepravní 
smlouvy a potřebuje znát Úmluvu CMR, 

odpovědnosti za 
přepravovanou zásilku a její dodání 
v mezinárodní i vnitrostátní dopravě. 

Dispečerům, disponentům, řidičům 
majitelům a vedoucím pracovníkům 
dopravních a zasílatelských firem. 

 CO SE NA KURZU DOZVÍM?
• co přináší novela zákona o silniční
• pojetí, rozsah, působnost, klíčová ustanovení

Úmluvy CMR 
• jaký je vztah ustanovení Úmluvy CMR a

občanského zákoníku ČR 
• jak vzniká přepravní smlouva
• kdy se dostává zasílatel do právní pozice 

odpovědného dopravce, jaká je odpovědnost 
dopravce a jeho náhradová povinnost
ujednání přepravní smlouvy

• výklady ustanovení Úmluvy CMR resp.
k aktuálním právním problema

• využití elektronického nákladního listu
• použití specifického národního 

pro vnitrostátní dopravu 
• možnosti zproštění odpovědnosti při škodě na 

přepravované zásilce, reklamační postupy v praxi
• hrubá nedbalost ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR
• stanoviska (judikáty) soudů k
• přeprava prováděná postupně několika dopravci
• rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti dopravce a

pojištěním přepravované zásilky

PODKLADY? 
Úmluva CMR. 

Cena je uvedena bez DPH. Zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení 

http://skoleni.prodopravce.cz 

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 
skoleni.brno@cesmad.com 
221, skoleni.hradec@cesmad.com 

 skoleni.plzen@cesmad.com 
vice@cesmad.com 

CO SE NA KURZU DOZVÍM? 
co přináší novela zákona o silniční dopravě 
pojetí, rozsah, působnost, klíčová ustanovení 

jaký je vztah ustanovení Úmluvy CMR a 
 

jak vzniká přepravní smlouva 
kdy se dostává zasílatel do právní pozice 
odpovědného dopravce, jaká je odpovědnost 

náhradová povinnost, riziková 
ujednání přepravní smlouvy 
výklady ustanovení Úmluvy CMR resp. 
k aktuálním právním problematikám 
využití elektronického nákladního listu e-CMR 

národního nákladního listu 

dpovědnosti při škodě na 
přepravované zásilce, reklamační postupy v praxi 
hrubá nedbalost ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR 
stanoviska (judikáty) soudů k odpovědnosti 
přeprava prováděná postupně několika dopravci 
rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti dopravce a 

jištěním přepravované zásilky 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 
 

NÁZEV ŠKOLENÍ Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě 
 
 
 

TERMÍN    

 
Název firmy:    

Adresa:    

PSČ:   členské č. ČESMAD BOHEMIA:    

IČ:    Tel.:    
 

DIČ:    E-mail:      
 
 
 

ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ   

1.     

2.     

3.     
 
 

 

FORMA ÚHRADY  bankovním převodem (po přijetí přihlášky Vám zašleme fakturu) 

 v hotovosti (na regionálním pracovišti nebo v místě konání akce při prezenci) 

 

INFORMACE 
tel.: 241 040 108, e-mail: skoleni@cesmad.com 
nebo na příslušném regionálním pracovišti 

 
 

 

on-line rezervace: http://skoleni.prodopravce.cz 
 

Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její přijetí s uvedením 
konečné ceny s DPH. 

 
Vložné můžete uhradit na kterémkoliv regionálním pracovišti 
ČESMAD BOHEMIA, nebo při prezenci přímo v místě konání 
semináře, event. bankovním převodem na základě zálohové faktury. 

 
Zrušení přihlášky 
Dva dny předem 0 % ceny 
Den předem 50 % ceny 
V den konání školení 100 % ceny 

 

PODPIS A RAZÍTKO 


