
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POZVÁNKA  

EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY ŘIDIČŮ 

 CHARAKTERISTIKA KURZU   
Pracovní seminář/workshop zaměřený na prak-
tické provádění evidence pracovní doby 
řidičů. Určený pracovníkům, kteří kontrolují 
záznamy doby řízení odpočinku řidičů, zpra-
covávají evidenci pracovní doby, připravují 
podklady pro mzdy řidičů, případně za tyto 
činnosti zodpovídají. Účelem semináře je vy-
světlit působnost jednotlivých sociálních 
předpisů, zejména nařízení č. 561/2006 EU a 
Zákoníku práce, resp. Nařízení vlády 
č.589/2006 Sb., vzájemnou provázanost 
těchto předpisů a působnost příslušných 
kontrolních orgánů, zejména SÚIP. Součástí 
semináře je praktické vysvětlení nebo příklady 
evidence pracovní doby ve smyslu jednot-
livých aktivit (běžná pracovní doba, noční 
práce, přesčasy, týdenní pracovní doba, bez-
pečnostní přestávky a přestávky na oddych a 
jídlo apod.). 

 OSNOVA  
� právní předpisy upravující pracovní dobu 

řidičů, jejich vztah a návaznosti 
� pracovní doba, rozvrhování pracovní 

doby, délka směny 
� práce přesčas 
� pracovní pohotovost 
� doby odpočinku 
� přestávky v práci 
� evidence pracovní doby, povinný obsah, 

možné formy, příklady 
� pracovní doba na pracovní cestě 
� kontroly, kontrolní orgány 

on-line rezervace: SKOLENI.PRODOPRAVCE.CZ  

 ROZSAH  
9.00 – 14.00 hod. 

 LEKTOŘI  
Mgr. V.Kydlíček, Ing. J.Kahuda, 
I.Ohrazdová Bc., Ing. J.Novotný, 
Ing. V.Lison, Ing. V.Máša, M.Válek 

 TERMÍN 
17.09.2014 Liberec 
25.09.2014 Ostrava 
30.09.2014 Plzeň 
07.10.2014 Praha 
08.10.2014 Brno 
23.10.2014 Brno zaměřeno 
 na autobusové 
 dopravce 

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  
 

1 500 Kč 
 

1 000 Kč  
 

pro člena Sdružení ČB 

Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení. 



 PODPIS A RAZÍTKO:      

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na odborné školení  
 

 NÁZEV ŠKOLENÍ:       EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY ŘIDIČŮ 

 
 TERMÍN:       

 
 

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. ………………………………………………………

… 


