POZVÁNKA
SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU
První zkušenosti s novelou zákona o silniční dopravě.
Úmluva CMR a její vliv na vnitrostátní přepravu
středa, 13. listopadu 2019
Rödl & Partner Praha
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Setkání je určeno pro zástupce spedičních a dopravních společností, stejně jako
pro společnosti v pozici odesílatelů či příkazců, respektive dovozců a vývozců a pro
pojišťovny a pojišťovací makléře.
Obsahem bude především uvedení prvních praktických zkušeností s aplikací
významné novely zákona o silniční dopravě, která nabyla účinnosti 1. ledna 2019 a
zavedla i pro vnitrostátní silniční dopravu v mnoha otázkách úpravu Úmluvy CMR.
Upozorníme především na potíže, které se s její aplikací vyskytují v praxi, možné
nejasnosti výkladu a praktické přístupy k jejich překlenutí a prevenci z toho
plynoucích rizik.
Poukážeme také na stávající judikaturu k aplikaci Úmluvy CMR v praxi
mezinárodních přeprav s vysvětlením, zda a v jakých případech je možné očekávat
jejich aplikaci soudy i na přepravy vnitrostátní a kdy spíše odklon od ní.
Také upozorníme na zásadní důsledky pro odpovědnost vnitrostátního silničního
nákladního dopravce a v tomto směru na potřebu odpovídajících úprav především
smluvní dokumentace, praxe poptávání i nabízení přeprav, včetně odkazů na
problematiku pojištění v dopravě.
Řekneme i možné souvislosti a řešení v praxi vznikajících potíží vhodným užitím
úpravy poštovního zákona, při eliminaci rizik z ní plynoucích. Také připomeneme
aplikaci nového Nařízení (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání
balíků v praxi zasilatelů zabývajících se takzvanými balíčkovými službami, včetně
rizik z něj plynoucích a prevence proti nim.
Cílem pak bude upozornit na nástrahy nové právní úpravy a v souvislosti s ní si
vyjasnit potřeby vhodného nastavení postupů při uplatňování nároků na náhradu
škody na zásilce a reklamačního procesu, to vše především po zohlednění
posledních zkušeností s jejím dosavadním uplatňováním v praxi a různých názorů
na její možný výklad. Součástí budou praktická doporučení k nové formulaci a
obsahu smluv týkajících se přepravy zboží, respektive potřebě a vhodnosti jejich
úprav se zohledněním nové právní úpravy a následně se zaměřením na jejich
dopady do následného uplatňování škodních nároků.
Účast na akci předpokládá předchozí základní znalost Úmluvy CMR jako takové.
V průběhu setkání i v jeho závěru bude prostor pro dotazy, diskuse a stručné
konzultace.
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ČASOVÝ PLÁN
9:30
–
10:00

prezence hostů
čas na kávu

10:00
–
11:30

1. blok

11:30
–
11:45

přestávka
čas na kávu

11:45
–
13:00

2. blok

13:00

dotazy
závěr
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středa, 13. listopadu 2019
10:00–13:00 h (prezence od 9:30 h)

KDE

Rödl & Partner Praha

REGISTRACE

přihláška zde

ÚČASTNICKÝ
POPLATEK

pro klienty Rödl & Partner bez poplatku
pro ostatní účastníky poplatek ve výši 500 Kč

KONTAKT

T
E

Platnéřská 2
Praha 1

+420 236 163 111
lucie.kadlecova@roedl.com
katerina.pecova@roedl.com

www.roedl.cz
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