
                           

 

Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.            
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660. 

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
Tel.: 257 217 744, E-mail: icc@icc-cr.cz, www.icc-cr.cz 
IČ: 69781389, DIČ: CZ69781389 
 

PPoozzvváánnkkaa  nnaa  sseemmiinnáářř  LLiinniioovváá  aa  ttrraammppoovváá  nnáámmoořřnníí  ddoopprraavvaa  

• Datum konání: 4. 2. 2019, 9:00 – 16:00 hod. 
• Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1 

Doprava zboží po moři představuje od nepaměti základní a nenahraditelný článek ve 
výměně zboží na větší vzdálenosti.  

Dopady případných poruch na světový obchod jsou – jak jsme se poučili v nedávné 
minulosti – nesmírné. I na mikroúrovni je však zapotřebí alespoň základní znalost tohoto 
výjimečného odvětví dopravy – ať už jde o spolehlivost služby, zvláštní odpovědnost 
námořního dopravce za škody na přepravovaném zboží či jen prostá cenotvorba a její 
propojenost s makroekonomickým cyklem.  

Doporučujeme Vám zúčastnit se našeho semináře i pro pochopení práce Vašich 
dopravních partnerů, objednávání a nakládání s dokumenty atd. 

Přednášející: Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz 
spedice a logistiky ČR) 

Program:  

• Námořní doprava jako základní způsob přepravy zboží na velké vzdálenosti 

• Vývoj dopravy zboží po moři a postupná specializace na straně konstrukce 
plavidel i komoditního uspořádání 

• Jednotlivé způsoby dělení odvětví námořní dopravy 

• Charakteristika trampových námořních přeprav; nájem lodního prostoru; smluvní 
strany, smlouva o nájmu (Charter Party) 

• Charakteristika liniových námořních přeprav. Bill of Lading jako potvrzení o 
uzavření Smlouvy o přepravě + 2 další základní funkce B/L 

• Doprava zboží v kontejnerech jako samostatný obor liniové námořní dopravy 

Cena: 4.200,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné 
společnosti 

více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz 
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