Ponuka webinára pre

DOHOVOR O PREPRAVNEJ ZMLUVE V MEDZINÁRODNEJ
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE (CMR)
- DOHOVOR CMR V PRAXI

Školiteľ:

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita
v Žiline, garant študijného programu Zasielateľstvo a logistika, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva
Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo Špedičný expert FIATA Diploma, člen sociálnej komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), člen sociálnej
komisie ČESMAD Slovakia, absolvent kurzu lektorovaného VOSA (Vehicle & Operator Services Agency, Veľká
Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov; dlhoročný lektor kurzov a školení pre
dopravné, zasielateľské a logistické organizácie aj pre objednávateľov prepravy, predseda komisie pre skúšky
znalcov v odbore Preprava, zasielateľstvo,

MIESTO KONANIA:
ONLINE

DÁTUM KONANIA:
12.5.2021

Cieľ školenia:
V rámci celoživotného vzdelávania oboznámiť referentov, dispečerov, disponentov, zasielateľov a pod.
s Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) a na praktických
prípadových štúdiách poukázať na možné riziká, ktoré môžu pri neznalosti týchto aspektov vzniknúť.
Účastníci školenie sa majú naučiť základy aplikácie týchto predpisov pre vykonávanie ich činností
s cieľom skvalitnenia vykonávaných činností ako základ prevencie.

Cieľové skupiny:
Zasielatelia, referenti cestnej nákladnej dopravy (disponentov, zasielatelia a pod.) ktorí vystavujú
objednávky prepravy a potvrdzujú medzinárodné nákladné listy CMR.

Metódy výučby
Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu s prípadovými štúdiami a videami.

PROGRAM ŠKOLENIA
Rozsah školenia: 3 hod. (dve 10 min. prestávky)
(Priestor na otázky)
o

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR),

o

Požiadavky na obsah medzinárodného nákladného listu CMR, vyplňovania nákladných listov
a hlavné nedostatky v praxi

o
o

Výhrady dopravcu pri preberaní tovaru
Zodpovednosť zasielateľa a dopravcu za nedodržanie dodacích lehôt a poškodenie zásielky
v priebehu prepravy
Poistenie zodpovednosti dopravcu
Elektronický medzinárodný nákladný list CMR

o
o

Prípadové štúdie k CMR aj na základe skúsenosti zo znaleckej činnosti v odbore preprava
a zasielateľstvo.
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