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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 upozornění na nástrahy stávajících smluv a smluvních
vztahů v oblasti logistiky s ohledem na pandemii koronaviru a související státní
opatření proti jeho šíření, stejně jako upozornění na možná rizika a nastavení nově
uzavíraných smluv v souvislosti s touto otázkou. Upozorněno bude především na
související problematiku vyšší moci, otázky smluvních pokut a nároků na odměnu
a náhradu nákladů, stejně jako na možnosti změn stávajících smluv a jejich trvání či
ukončení. Poukázáno bude také na důsledky pro odpovědnost nákladního dopravce
a odpovědnost zasílatele a potřebné postupy v praxi k zabránění s tím souvisejících
rizik. Ukázáno bude výslovně i na možné otázky a problémy související s potvrzováním
přepravních dokumentů v době pandemie.
Cílem pak bude upozornění na nástrahy smluv v oblasti logistiky uzavřených jak před
vznikem pandemie a stále trvajících, zejména pak smluv rámcových, tak na nástrahy
smluv nově uzavíraných již v době trvání pandemie.
Součástí budou praktická doporučení k nové formulaci a obsahu smluv v oblasti
logistiky, resp. potřebě a vhodnosti, případně možnostem jejich úprav (renegociace)
se zohledněním pandemické situace a následně se zaměřením na jejich dopady do
následného uplatňování škodních nároků.
V průběhu setkání i v jeho závěru bude prostor pro dotazy, diskuse a stručné
konzultace.
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10:00−11:30
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Alice Kubová Bártková
Eva Kaas Zahořová

11:30−11:45

přestávka

11:45−13:15

II. blok
Alice Kubová Bártková
Eva Kaas Zahořová

13:15

závěr
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10:00–13:15 h
do 10.05.2021

REGISTRACE

e-mailem: seminar@roedl.com
bez poplatku

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
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kristyna.zajicova@roedl.com
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