Vážení kolegové z železniční nebo obecně dopravní branže,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář týkající se aktuálních otázek
železniční dopravy, který pořádá Sdružení železničních společností. Na tomto
semináři bychom Vás rádi seznámili s aktuálními změnami, které přináší novela
zákona o dráhách provedená zákonem č. 319/2016 Sb. a v souvislosti s tím i
s některými aktuálními právními otázkami, které v současnosti ovlivňují
železniční dopravu nejen u nás, ale i jinde v Evropě.
Přednášející:
Ing. Jan Šatava (Railway Capital a.s., Sdružení železničních společností)
Mgr. Petr Špetlák (Klicpera, Špetlák - advokátní kancelář)
JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. (AK Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.)
Program:
8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:30

Úvodní slovo (Ing. Šatava)

9:30 - 10:30 Provozování dráhy po novele č. 319/2016 Sb. (JUDr. Lojda/Ing. Šatava)
Nové kategorie dráhy železniční - předpokládané komplikace a nejasnosti,
změny v povinnostech provozovatele dráhy, kácení stromů kolem železničních
tratí po 1.4.2017 atd.
10:45 - 12:45 Postavení dopravce po novele (Mgr. Špetlák/ Ing. Šatava)
Změny v oblasti licence a osvědčení dopravce, aktuální požadavky na
zaměstnance dopravce atd.
12:45 - 13:45 Přestávka na oběd*

13:45 - 15:45 Přístup na trh přepravních služeb (JUDr. Lojda/Mgr. Špetlák/Ing. Šatava)
Prohlášení o dráze a přidělování kapacity dráhy po novele č. 319/2016 Sb.,
aktuální soutěžní případy z ČR i zahraničí (GWTR, DB Netz a požadavek na
kompatibilitu vozidel s mosty aj.), ochrana závazku veřejné služby, role ÚOHS
při ochraně soutěže na železnici atd.
16:00 - 16:45 Aktuální otázky schvalování vozidel v ČR a EU (JUDr. Lojda/Ing. Šatava)
Požadavky kupujících na podíl výrobce při schvalovacím procesu. Postavení
ERA v procesu schvalování vozidel.
16:45 - 17:30 Státní správa a dozor ve věcech drah po novele (Mgr. Špetlák/Ing. Šatava)
Především změny v postavení Drážní inspekce

Datum a místo konání:
Kdy: 22. 2. 2017
Kde: Nádražní 279/1, 150 00 Praha 5, budova žst. Praha-Smíchov
Přihlášky:
Přihlašovat se můžete do 17. 2. 2017 na e-mailu szs@rail.cz
Účastnický poplatek: 800 Kč / osobu
*Oběd není v ceně kurzu, drobné občerstvení na místě po dobu akce zajištěno

Na shledanou s Vámi se těší

Jan Šatava
Petr Špetlák
Jiří Lojda

