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Úmluva CMR při přepravě zboží: odpovědnost odesilatelů, zasilatelů, dopravců, 

příjemců a pojistitelů 
Pravidla přepravní smlouvy dle Úmluvy CMR – Jaké správné přepravní doklady používat – Jak 

v praxi řešit reklamace – Pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění přepravované zásilky  
 

Nevhodně uzavřená smlouva o přepravě může přinést značné finanční ztráty. Ujistěte se, 

jakou odpovědnost nese dopravce za přepravovanou zásilku a jaká je jeho případná náhradová 

povinnost. Ověřte si, že přepravní doklad obsahuje všechny nezbytné náležitosti. Nastavte výhodná 

smluvní pravidla se svými partnery. Seznamte se se změnami právní úpravy ve vnitrostátní dopravě a 

zejména s jejich praktickým dopadem.  
 

Přednáší: Mgr. Tomáš Roubal, specialista na odpovědnost v silniční nákladní dopravě  

Místo konání: Praha 4, Konferenční centrum Na Sádce 

Datum konání: 15. 9. 2020 
 

Zaměření semináře: Cílem semináře je poskytnout vhled do klíčových a aktuálních problematik 

odpovědnosti všech subjektů, které jakýmkoli způsobem nakládají se zásilkami – a to jak 

v mezinárodní, tak nově také ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě v ČR, neboť právní úprava 

Úmluvy CMR se od roku 2019 vztahuje i na vnitrostátní silniční nákladní přepravy v ČR. Seminář 

poskytne důležité informace těm, kdo jsou činní v oboru silniční nákladní dopravy či tento přepravní 

obor pro své podnikání využívají – zejména těm pracovníkům, kteří sjednávají a uzavírají přepravní 

smlouvy; provádějí či zajišťují provedení silniční nákladní přepravy; odpovídají za balení zásilek a za 

jejich nakládku či vykládku; sjednávají příslušná pojištění; uplatňují či naopak vyřizují uplatněné 

reklamační nároky vyplývající ze sjednané přepravní smlouvy. S využitím řady příkladů z praxe je 

seminář zaměřen na právní prevenci rizik účastníků přepravní smlouvy – seznamuje s odpovědností, 

povinnostmi a možnostmi odesilatelů, zasilatelů, dopravců, příjemců v souvislosti s přepravovanou 

zásilkou.  
 

Komu je seminář určen: provozním a vedoucím pracovníkům odesilatelů, dopravců, zasilatelů, 

příjemců, pojistitelů a dalším zájemcům o seznámení se s problematikami odpovědnosti za 

přepravovanou zásilku a její dodání v mezinárodní i vnitrostátní silniční nákladní dopravě. 
 

Program semináře: 

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

9:00–10:45 Úmluva CMR, její místo v právním řádu ČR, vztah mezi ustanoveními Úmluvy CMR 

a občanského zákoníku ČR – Využití Úmluvy CMR pro právní úpravu vnitrostátních 

silničních nákladních přeprav zásilek v ČR od 1. 1. 2019 – Odpovědnost odesilatele, 

zasilatele, dopravce, příjemce  

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Uzavření (vznik) a provádění přepravní smlouvy – Nakládka a vykládka a jejich 

problematiky – Nákladní list CMR: právní význam, náležitosti, odpovědnost 

odesilatele a dopravce za jeho údaje – Překážky vzniklé při přepravě či při dodání 

zásilky – Podmínky práva odesilatele změnit dispozice k zacházení se zásilkou 

v průběhu přepravy   

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Reklamační postupy odesilatele a dopravce v silniční nákladní dopravě – Hrubá 

nedbalost ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR: významné soudní judikáty – Zbožové 

(majetkové) pojištění přepravované zásilky vs. Pojištění odpovědnosti dopravce 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Test znalostí Úmluvy CMR a náležitostí přepravní smlouvy (společný)  

Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři Úmluva CMR při 

přepravě zboží  

Cena semináře: 4480,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 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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