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Seminář: Doklady v mezinárodní dopravě zboží  
Přepravní dokumenty v zahraničním obchodě, jejich použití, zaměnitelnost a možnosti 

digitalizace 
 

Přepravní dokumenty jsou i přes postupující trend digitalizace a bezpapírového podnikání i nadále 

nenahraditelnou součástí plnění smluv o přepravě i příbuzných úkonů spojených s dodávkami zboží 

do/ze zahraničí. Mnohé z nich jsou významným dokladem v případě sporu o kvalitě dodání, jiné jsou 

dokonce cenným papírem, tedy průkazem vlastnictví zboží, a některé povinným a často 

kontrolovaným dokladem. Naučte se vhodně využívat účel těchto dokladů, vyčíst z jejich obsahu 

podstatné náležitosti a povinnosti smluvních stran a v případě sporu jimi bránit svoji stranu. 

Přednáší: Ing. Petr Rožek, PhD. 

Místo konání: Praha 4 – konferenční centrum hotelu Globus  

Datum konání: 27. 11. 2018 
 

Zaměření semináře: Seminář Doklady v mezinárodní dopravě zboží Vám zajistí dobrou orientaci ve 

všech známých přepravních dokladech, tedy nákladních a náložných listech, osvědčeních 

nejrůznějšího druhu a jejich použití, a nastíní i nejnovější trendy směrem k e-dokladům. Upozorní Vás 

na časté chyby a problémy při vyplňování nákladních listů a na další povinnosti, jejichž nedodržení 

bývá často sankcionováno. Dozvíte se o problémech, které v praxi mohou nastat např. v případě tzv. 

řetězení dopravců, zejm. uplatnění náhrady škody vůči poddopravci či následnému dopravci, a při tzv. 

neutralizaci dokladů. 

 

Komu je seminář určen: Seminář je určen specialistům v oblasti dopravy, logistiky a mezinárodního 

obchodu a vedení menších společností, které obchodují se zahraničím. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva 

9:00–10:30 Vymezení pojmů (Přepravce, Dopravce, Zasílatel – zprostředkovatel, samovstup, 

NVOCC) 

Druhy doprav v mezinárodní dopravě zboží a doklady používané v jednotlivých 

druzích dopravy 

Univerzální doklady pro všechny druhy doprav (Faktura, balicí list, veterinární a 

fytosanitární osvědčení, průkaz původu, doklady pro přepravu nebezpečných věcí ad.) 

10:30–10:45 Přestávka na občerstvení   

10:45–12:00 Nákladní a náložný list pro dopravu silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou 

vodní a leteckou, kombinovanou – jejich povinné náležitosti, nejčastější chyby, sankce 

  Vztah nákladních listů dopravce a zasílatele v pozici dopravce (Master Bill, House 

Bill) 

12:00–13:00 Společný oběd 

13:00–14:30 Multimodální konosament FIATA FBL a jeho použitelnost i pro nenámořní a 

kombinované přepravy 

  Digitalizace v oblasti dopravy: e-CMR, e-AWB, e-FBL 

  Technologie vytváření digitalizovaných dokumentů 

  Sdílení a převoditelnost; elektronický podpis 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–16:00 Závěrečné shrnutí, diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Doklady v mezinárodní 

dopravě zboží 

Cena semináře: 4250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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