
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POZVÁNKA  

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
aktuáln ě 

 CHARAKTERISTIKA KURZU   
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky 
společností, provozujících autobusovou do-
pravu. Témata odpovídají aktuálním potřebám 
taktéž dopravních podniků měst a firem, 
zajišťujících příměstskou linkovou dopravu. 
Seminář je již tradičně organizován ve 
spolupráci s partnerskými profesními sdruže-
ními a Centrem dopravního výzkumu Brno. 
Program je rozložen do dvou dnů s dosta-
tečným časovým prostorem pro podrobný 
výklad a konzultace. Koncepce semináře je 
tvořena na základě získaných zkušeností 
z minulých let a na základě aktuálních poža-
davků autobusových dopravních firem. 
Základním předmětem semináře je legislativa a 
státní politika silniční dopravy s ohledem na 
autobusy a zajišťování veřejné dopravy. Témata 
zahrnují jak specializované otázky oboru, tak i 
související oblasti státního odborného dozoru 
nebo bezpečnosti práce. 

 OSNOVA  
� aktivity Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro 

autobusové dopravce 
� NV č. 589/2006 Sb. - odchylná úprava 

pracovní doby a odpočinku zaměstnanců v 
dopravě, výkazy-vzory 

� sestavování turnusů, vzorové turnusy 
� digitální tachografy – novinky 
� silniční kontroly v autobusové dopravě v ČR 

z pohledu Policie ČR 
� Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech 

veřejné linkové dopravy autobusů 

on-line rezervace: SKOLENI.PRODOPRAVCE.CZ  

 MÍSTO KONÁNÍ 
Hotel Harmonie 
Cukrovarská 1230, Zastávka u Brna 

 

 TERMÍN 
14. – 15. října 2014 od 9:00 hod. 

 
 LEKTOR 

JUDr. Ondřej Michalčík 
(Ministerstvo dopravy ČR) 

Mgr. Karel Kovář 
(Policie ČR) 
Ing. Vojtěch Máša 
(Sdružení ČESMAD BOHEMIA) 
Ing. Jiří Novotný 
(Centrum dopravního výzkumu v.v.i.) 

Sdružení automobilových dopravc ů ČESMAD BOHEMIA  
 

 Praha  - tel.: 241 040 127 – skoleni.praha@cesmad.com   Brno  - tel.: 549 274 350 – skoleni.brno@cesmad.com 
 Ostrava  - tel.: 596 618 930 – skoleni.ostrava@cesmad.com  

 Hradec Králové  - tel.: 495 537 221 – skoleni.hradec@cesmad.com   Ústí nad Labem  - tel.: 475 209 102 – skoleni.usti@cesmad.com 
 České Bud ějovice  - tel.: 387 425 949 – skoleni.budejovice@cesmad.com   Plzeň - tel.: 377 388 489 – skoleni.plzen@cesmad.com 

 

skoleni.prodopravce.cz  

 CENA  
 

4 800 Kč 
 

3 750 Kč  
 

pro člena Sdružení ČB 

Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály, plnou penzi, ubytování, doprovodný program. 



 PODPIS A RAZÍTKO:      

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na odborné školení  
 

 NÁZEV ŠKOLENÍ:       Autobusová doprava aktuáln ě 

 
 TERMÍN:      14. – 15. 10. 2014, Hotel Harmonie, Zastávka u Brna 

 
 

Název firmy:  
 

Adresa:       
 

PSČ:       Členské číslo ČESMAD:       
 

IČO:       Tel.:       
 

DIČ:       Fax:       

  E-mail:       

Bankovní spojení:       Kód banky:       

 
 

 ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ:      

Jméno:               Datum narození: 
 

1.       1.       
 

2.       2.       
 

3.       3.       
 

4.       4.       
 

5.       5.       

    

 FORMA ÚHRADY:           bankovním převodem    

(zaškrtněte)              po přijetí závazné přihlášky vám zašleme fakturu 
     

  v hotovosti    
               na regionálním pracovišti, nebo v místě konání při prezenci
      

 INFORMACE:          

tel. 241 040 108  e-mail: skoleni@cesmad.com  nebo na příslušném regionálním pracovišti 

 

on-line rezervace: SKOLENI.PRODOPRAVCE.CZ 
 
Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její 
přijetí s uvedením konečné ceny s DPH.  
 
Vložné můžete uhradit na kterémkoliv regionálním 
pracovišti ČESMAD BOHEMIA, nebo při prezenci 
přímo v místě konání semináře, event. bankovním 
převodem na základě zálohové faktury. 
 
Storno poplatky 
do 10 dnů: 0 % ceny, 
do 5 dnů: 50% ceny, 
méně než 5 dnů: 100 % ceny. ………………………………………………………

… 


