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„Když mluvíme, pouze opakujeme to, co už známe. 
Ale pokud posloucháme, možná se dozvíme něco nového.“  

       Dalajláma
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. blok: Řízení a marketing
2. blok: Legislativa
3. blok: Právo a ekonomika
4. blok: Provoz nákladní dopravy
4. blok: Provoz autobusové dopravy

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Ať už jste nováčky v oboru nebo si chcete doplnit 
znalosti v oblasti silniční dopravy, je tu pro vás 
jedinečná příležitost zúčastnit se cyklu školení 
s širokým spektrem témat nejen z oblasti dopravy.
Akademie silniční dopravy je ideální průpravou pro 
zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti dopravce.

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

4 x dvoudenní školení + 1 den zkouška

tři tematické bloky a jeden blok rozdělený zvlášť pro 
nákladní a autobusovou dopravu.

32 900 Kč / 28 900 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH včetně zkoušky a certifikace, zahrnuje 
vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály.

cena

příprava na zkoušku
Případová studie 2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení, bez DPH

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY
- odborný pracovník silniční nákladní dopravy 
- odborný pracovník silniční osobní dopravy

6



Termíny:

Od Do Název školení Místo
10. 03. 11. 03. 1. blok ASD: Řízení a marketing Liběchov
24. 03. 25. 03. 2. blok ASD: Legislativa 
07. 04. 08. 04. 3. blok ASD: Právo a ekonomika 
28. 04. 29. 04. 4. blok ASD: Provoz autobusové dopravy 
28. 04. 29. 04. 4. blok ASD: Provoz nákladní dopravy 
12. 05.  Případová studie nanečisto 
13. 05.  Zkouška, certifikace 
   
29. 09. 30. 09. 1. blok ASD: Řízení a marketing Brno
13. 10. 14. 10. 2. blok ASD: Legislativa 
03. 11. 04. 11. 3. blok ASD: Právo a ekonomika 
24. 11. 25. 11. 4. blok ASD: Provoz autobusové dopravy 
24. 11. 25. 11. 4. blok ASD: Provoz nákladní dopravy 
08. 12.  Případová studie nanečisto 
09. 12.  Zkouška, certifikace  

7



m
an

až
er

sk
á 

šk
ol

en
í

AD
R

 š
ko

le
ní

Šk
ol

en
í ř

id
ič

ů
O

db
or

né
 s

em
in

ář
e

K
on

ta
kt

y 
a 

in
fo

rm
ac

e

8

1. den – řízení lidských zdrojů
• základní principy řízení firmy
• podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích 

pracovníků
• efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti

2. den – marketing v dopravě
• oblasti aplikace marketingu
• marketingový plán
• marketingové analýzy
• marketingové strategie
• marketingový mix

1. BLOK 
ŘÍZENÍ A MARKETING

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

1. den – legislativa silniční dopravy, technická základna
• nařízení a směrnice ES pro přístup k povolání silnič‑

ního dopravce
• zákon o silniční dopravě
• podmínky provozování mezinárodní silniční dopravy
• povinnosti silničního dopravce a podnikatele v silniční 

dopravě
• technické předpisy pro provoz silničních vozidel

2. den – sociální předpisy, BOZP
• povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů
• působnosti nařízení 561/2006 EU a prováděcích před‑

pisů
• limity doby řízení a odpočinku, používání tachografu
• pracovní doba řidičů
• kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení 

předpisů
• požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. BLOK
LEGISLATIVA

8



1. den – právní rámec ČR pro podnikání
• Živnostenský zákon
• Zákoník práce, pracovně‑právní vztahy
• povinnosti zaměstnavatele

2. den – ekonomika dopravní firmy, ceny a náklady silniční dopravy
• základní principy podnikání, finanční funkce v podniku
• zásady pro vedení finančního účetnictví
• rozvaha: kapitál a aktiva
• hospodářský výsledek vs. cash‑flow, výkaz zisku a ztrát
• základy finanční analýzy
• financování podniku a řízení jeho platební schopnosti – ceny 

a analýza nákladů
• cenová politika v silniční dopravě
• poplatky a daně
• možnosti kalkulace a optimalizace nákladů

3. BLOK 
PRÁVO A EKONOMIKA

9
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1. den – předpisy v autobusové dopravě
• legislativní podmínky provozování autobusové dopravy
• předpisy EU a ČR o veřejných službách v přepravě 

cestujících
• zajišťování veřejné dopravy, kompenzace
• povinnosti dopravce v linkové dopravě

2. den – pracovní režimy v autobusové dopravě, ceny 
a náklady v autobusové dopravě

• pracovní režimy řidičů příležitostné autobusové do‑
pravy

• pracovní režimy řidičů autobusů na linkách do 50 km
• vedení záznamů, nejčastější porušení
• sestavování turnusů
• legislativní východiska ke stanovení ceny jízdného v 

pravidelné přepravě osob
• faktory ovlivňující náklady pravidelné i nepravidelné 

autobusové dopravy

4. BLOK
PROVOZ – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1. den – smluvní vztahy v dopravě
• přepravní a zasilatelské smlouvy, dopad nového 

občanského zákoníku
• Úmluva CMR, nákladní list CMR
• všeobecné přepravní podmínky, odpovědnost za 

přepravu
2. den – celní režimy, zvláštní přepravy

• celní předpisy a režim celního dohledu
• Úmluva TIR, karnety TIR
• celní procedury
• přeprava nebezpečných věcí dle ADR
• specifika přeprav pod řízenou teplotou a potravin, kr‑

miv, zvířat a odpadů, podmínky nadměrných přeprav
• omezení jízd některých druhů vozidel

4. BLOK
PROVOZ – NÁKLADNÍ DOPRAVA

10



CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Nejnovější oficiální i neoficiální zprávy z Evropské komise, 
IRU, Ministerstva dopravy a dalších institucí, které ovlivňují 
dění v silniční dopravě.

• Aktuální stav silničního balíčku a důsledky změn předpisů.
• Odborné komentáře k ekonomickým, politickým, daňovým 

i jiným aktuálním otázkám, které jsou rozhodující pro pod‑
nikání v dopravě a logistice.

• Setkání s výraznou osobností.
• Oblíbené a užitečné přednášky z oblasti řízení lidí a firem.
• Můžete se těšit i na doprovodný program.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro manažery a majitele dopravních a logistických 
firem, zejména absolventy Akademie silniční 
dopravy, na kterou seminář volně navazuje.

• Také pro všechny účastníky našich manažerských 
kurzů.

• A další zájemce, které zajímají strategické otázky 
v silniční dopravě a řízení společností v oboru 
silniční dopravy.

9 900 Kč / 8 900 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd, ubytování 
a školicí materiály

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

Dvoudenní školení
15. 9. – 16. 9. Středočeský kraj

EVROPA 202x

11
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. MODUL
Zvládni sám sebe 

Budování psychické odolnosti a stressmanagement.

•  Možnosti udržení našeho zdraví (psychického i tělesného) v podmín‑
kách neustálého tlaku na vysoký pracovní výkon.

•  Teoretická východiska (psychika, tělo a pracovní zátěž) a možnosti 
jejich aplikace v reálném pracovním prostředí.

•  Jak zvládnout dlouhodobou zátěž + naši reakci v náročných a streso‑
vých situacích.

•  Jak „nevybouchnout“ a udržet konstruktivní komunikaci, ale přesto si 
následně najít cestu pro uvolnění.

•  Připomeneme si techniky práce s časem a jejich nenásilné zapojení 
do každodenní pracovní praxe, techniky zvládání stresu prokazatelně 
pomáhají ke zlepšení zdravotního stavu, pocitu osobní pohody a pra‑
covní výkonnosti.

•  Tematické oblasti: stres a co o něm dnes víme; působení psychické 
zátěže na naše tělo; možnosti budování psychické odolnosti; zvládání 
náročných situací; zásady práce s časem a vlastní energií během dne.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Všem pracovníkům managementu, kteří si chtějí osvojit 
znalosti a techniky z oblasti psychologie, aby je mohli 
používat v každodenním životě. Stressmanagement, 
komunikace se zákazníky, krizový management, 
ale i spokojený zaměstnanec jsou klíčové prvky pro 
zvládnutí manažerské pozice. Vše a mnohem více se 
dozvíte detailně na jednotlivých kurzech.

23 000 Kč / 19 900 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ

•  5x jednodenní kurz + 1x dvoudenní kurz ZDARMA

KDE A KDY?

Ústí nad Labem 
1. MODUL 11. 02. 
2. MODUL 17. 03. 
3. MODUL 21. 04. 
4. MODUL 12. 05. 
5. MODUL 09. 06. 

v terénu 6.  bonusový MODUL 03. – 04. 09. 

AKADEMIE MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE I 

12



2. MODUL
Zvládni vybrat dobrý tým 

Výběr zaměstnanců a tvorba fungujícího týmu

•  Fungující tým je tvořen jednotlivci a každý z nich může svým přístu‑
pem prospět celku, nejde vždy jen o dosažení stanovených cílů.

•  Pracovní skupina je také místem, kde dlouhodobě trávíme velkou část 
našich dnů.

•  Z pohledu vedení firmy: spokojení pracovníci jsou výhodou – pracují 
samostatně, jsou motivovaní a mají nižší absence.

•  Z pohledu zaměstnance: pracovní skupina s dobrou atmosférou je 
místo, kde rád tráví svůj čas.

•  Možnosti moderní psychologie, které využívá v oblasti výběru členů 
skupiny a jejich motivace.

•  Principy fungování ideální pracovní skupiny z pohledu komunikace a 
možnosti, které máme pro posílení týmového ducha.

•  Tematické oblasti: psychologické metody výběru zaměstnanců; prin‑
cipy motivace; budování fungujícího týmu.

3. MODUL
Zvládni požadavky náročných zákazníků 

Metody řízení vztahu se zákazníkem a techniky komunikace.

•  Se zákazníky se musíme naučit dlouhodobě vycházet a udržet si 
dobrý vztah.

•  Představíme si principy tzv. proklientské komunikace.
•  Typy klientů, jejich potřeby a možnosti volby komunikace.
•  Obtížné situace ‑ jak na ně reagovat, modelové situace.
•  Jak neztratit klienta pro společnost a zároveň zvládnout „sám sebe“, 

své emoce a stresovou situaci jako takovou.
•  Interní zákazník – kolegyně/kolega, kterému pomáháme s pracovním 

úkolem, např. komunikace řidič a dispečer, vedoucí a pracovník.
•  Tematické oblasti: principy vztahu se zákazníkem; efektivní komu‑

nikace; komunikace při stresových událostech a v časovém tlaku; 
vnitrofiremní komunikace.

4. MODUL
Zvládni změny a krize 

Řízení změny a krizový management z pohledu psychologie.

•  Neustálé změny se staly součástí mnoha pracovních odvětví, přiroze‑
nou reakcí lidí na změny bývá vzdor.

•  Člověk se přizpůsobuje pomaleji, než se od něj očekává.
•  Psychologie řízení změny z pohledu vedení firmy a zároveň z pohledu 

zaměstnance, resp. jeho reakce na změnu, úskalí sdělování změn 
zaměstnancům.

•  Přijímat změny z pozice zaměstnance se dá naučit, reálné příklady.
•  Zásady pozitivní psychologie a s ní související otevřená komunikace.
•  Krizový management, jeho úskalí a možnosti zvládání pohledem 

psychologie.
•  Tematické oblasti: řízení změny; přijetí změny; změna jako krize 

versus změna jako možná příležitost.

5. MODUL
Zvládni svou pracovní kariéru 

Pocit pracovní spokojenosti a jak ho dosáhnout.

•  Pracovní kariéra je v myslích mnoha lidí zakořeněna jako neustálé stou‑
pání ve firemní hierarchii, neměnit může být také strategií kariéry.

•  Loajalita a setrvání na pozici je oceňována daleko více.
•  Rozhodnutí setrvat na stávající pozici a prohlubovat svoje znalosti, 

dovednosti a expertní úroveň se dnes velmi cení a může naplňovat.
•  Využití psychologie při rozvoji silných stránek a posílení chybějících 

kompetencí při změně pracovní náplně i při setrvání na současné 
pozici.

•  Otázka motivace ke změně, co nás vnitřně tlačí a jaké jsou spouštěče 
našich rozhodnutí pro změnu kariéry.

•  Otestujeme vlastní pracovní motivaci.
•  Tematické oblasti: pracovní kariéra; pocit spokojenosti a jak ho do‑

sáhnout; silné stránky a chybějící kompetence.
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6.  bonusový MODUL v terénu
Zvládni používat to, co ses na kurzu dozvěděl 

Aplikace poznatků manažerské psychologie v praxi

•  Poznatky moderní psychologie, psychologie jako věda a její aplikace 
na lidský element.

•  Psychologie jako univerzální věda.
•  Psychologické znalosti můžeme aplikovat na sebe sama.
•  Věnováno aplikované manažerské psychologii v její podstatě, pro 

vedení ostatních a vedení sebe sama směrem k určeným cílům.
•  Jak známe sami sebe? Jak dokážeme motivovat sebe a ostatní? Jak 

dokážeme komunikovat s ostatními? Vést je a být jim příkladem?
•  Není důležité jen to, co říkáme, ale i jak to říkáme.
•  Vlastním stresem a nervozitou můžeme ovlivnit fungování a atmosfé‑

ru celé pracovní skupiny.
•  To co jsme se naučili, znovu propojíme a vyzkoušíme v konkrétních 

situacích.
•  Jak nenásilně „propašovat“ do našich každodenních životů nabyté 

vědomosti.
•  Tematické oblasti: shrnutí manažerské psychologie; možnosti a limity 

její aplikace; vlastní zkušenost.

 Jak se rozloučíme?
•  Po absolvování prvních pěti bloků akademie je účastník přizván k zá‑

věrečnému dvoudennímu bloku, který je zdarma.
•  Závěrečný bonusový blok procvičuje v reálné praxi nabyté znalosti.

14
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. MODUL
Zvládni své manažerské role 

Řízení firmy pohledem psychologie a efektivní komunikace pro pokročilé

•  Jak zvládat roli manažera.
•  Co si představit pod pojmem psychologie řízení firmy a jak ji aplikovat.
•  Jak jsou principy rozhodování a metody podpory rozhodování.
•  Ideální vůdce „asi“ neexistuje.
•  Autorita manažera a co ji podporuje.
•  Podniková kultura jako základ komunikace ve firmě.
•  Jak odhalit manipulativní komunikaci.
•  Fungování a uvědomění si neverbální komunikace.
•  Email, chat a další, jejich možnosti a limity v manažerské komunikaci. 
•  Informační role manažera a principy sdělování zásadních informací.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Absolventům prvního kola akademie manažerské 
psychologie, ale i ostatním, kdo si chtějí rozšířit 
znalosti z oblasti aplikované psychologie. Témata 
jsou samostatná a nenavazují na první cyklus školení. 
Emoce, myšlenky, psychika, to vše spolu souvisí. 
V jednotlivých seminářích se vše naučíte efektivně 
ovládat a využívat.

23 000 Kč / 19 900 Kč pro členy Sdružení
Cena je uvedena bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a 
školicí materiály

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

• 4 x jednodenní kurz + 1 x dvoudenní kurz

KDE A KDY?

Hradec Králové 
1. MODUL  07. 04. 
2. MODUL  21. – 22. 05. 
3. MODUL  22. 09. 
4. MODUL  20. 10. 
5. MODUL  24. 11. 

AKADEMIE MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE II
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2. MODUL
Zvládni svoje myšlenky 

Jak zvládat negativní emoce, myšlenky a posílit svoji sebekontrolu

•  Jaké pracovat s negativními emocemi?
•  Sebekontrola a sebeovládání (rozčílení, hněv apod.).
•  Myšlenkové stereotypy, které nás brzdí.
•  Možnosti a limity sebemotivace a autosugesce.
•  Obtěžující myšlenky (obavy, strach a další), jak nás ovlivňují.
•  Konkrétní postupy, které v praxi pomáhají.
•  Jak funguje náš „hardware“ (mozek) a jak se to dá využít v praxi (při 

myšlení, učení, rozhodování, výchově apod.).

Jde o prodloužený modul, jehož součástí je i doprovodný program pohybu 
po zajištěné stěně. Tato aktivita souvisí s prezentovaným tématem a po‑
siluje tak získanou dovednost práce s vlastními myšlenkami a emocemi.

3. MODUL
Zvládni si udržet zdraví 

Když psychika a tělo fungují, jak má

•  Práce s vlastní psychikou z pohledu udržení si zdraví.
•  Podmínky racionální životosprávy z pohledu stravování (hostem bude 

poradce pro výživu). 
•  Jak nenásilně „propašovat“ zdravé stravovací návyky do našeho kaž‑

dodenního života.
•  Jak si udržet psychickou rovnováhu a zdraví i v náročných životních 

obdobích.
•  Budeme se bavit nejen o tom, co je možné změnit, ale také jak si tuto 

změnu v našich životech dlouhodobě udržet.

4. MODUL
Zvládni marketingovou komunikaci 

Aplikovaná psychologie ve světě marketingu

•  Člověk jako zákazník.
•  Správný marketing je „psychologické umění“, protože se snažíme 

působit na lidi. 
•  Co člověka ovlivňuje při nakupování. Jak toho můžeme sami využít ve 

své práci.
•  Psychologie reklamy v praxi. Příklady reálných využití z prostředí 

mezinárodních firem.
•  Kreativita jako klíč k obchodnímu úspěchu.
•  Marketing jako nástroj pro udržení a získávání zákazníků.
•  Budování značky a image firmy.

5. MODUL
Zvládni si udržet oporu svých blízkých 

Důležité vztahy a možnosti jejich udržování i při náročném pracovním 
tempu úspěšného manažera

•  Nejen prací je člověk živ.
•  Pro dlouhodobé podávání vysokého pracovního výkonu je vztahové 

zázemí člověka klíčové. 
•  Jak  zvládnout náročnou práci a rodinný život ‑ „Work and Life Balance“ ‑ 

jen heslo, nebo se dají tyto zásady přenést do reálného života.
•  Rodina jako opora při náročných pracovních období. A jak to zařídit.
•  Práce s emocemi aneb je to o komunikaci v rodině.
•  Fungující vztahy mají svoje pravidla, která se dají osvojit.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. MODUL
Možnosti prevence vyhoření z pohledu těla i mysli 

Aby naše tělo i mysl fungovaly, jak mají

• Jde o kombinovaný modul obsahující psychologickou, ale i fyzioterapeutic‑
kou edukační část.

• Budeme mluvit o tom, jak přicházející vyhoření rozpoznat .
• Co je a co není vyhoření a jak mu předcházet z teoretického pohledu.
• Probereme si techniky práce s vlastním tělem při sedavém zaměstnání.
• Ukážeme si, co můžeme v krátkém čase udělat pro svou páteř a tělo.

2. MODUL
Možnosti zavádění inovací ve firemním prostředí pohledem psychologie 

Cesty ke zvládání stoupajícího množství změn 

• Řekneme si, jak předejít rezistenci ze strany zaměstnanců.
• Ukážeme principy efektivního zavádění změny, vizí a inovací z hlediska 

psychologie.
• Zmíníme případové studie zavádění inovačních projektů, kdy je třeba 

přesvědčit zaměstnance a „nadchnout“ pro nové směry.
• Prezentované zkušenosti opřeme o příklady z praxe při zavádění nových 

informačních systémů ve firmě.
• Připomeneme si, že zavádění inovací není jen o systémech, ale hlavně 

o člověku.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Jste absolventy prvního a druhého cyklu školení 
Akademie manažerské psychologie? Právě pro vás 
jsme tento cyklus školení připravili. Pokračování 
psychologie v praxi vám nabídne možnosti jak 
předcházet vyhoření, jak využít psychologii osobnosti 
v obchodní a manažerské praxi, jak podpořit výkon 
manažera a mnoho dalšího.

23 000 Kč / 19 900 Kč pro členy Sdružení
Cena je uvedena bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd 
a školicí materiály

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

• 4 x jednodenní kurz + 1 x dvoudenní kurz

KDE A KDY?

Ústí na Labem 
1. MODUL  12. 03. 
2. MODUL  14. 04. 
3. MODUL  11. – 12. 06. 
4. MODUL  13. 10. 
5. MODUL  10. 11. 

AKADEMIE MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE III
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3. MODUL
Možnost podpory výkonnosti u manažera a jeho týmu 

Odladěná psychika i tělo manažera jako základ úspěchu

• Speciální kombinovaný závěrečný modul zahrnující jak oblast psychi‑
ky, tak i oblast těla. 

• Slovy psychologa se podíváme na možnosti psychologického působení 
na zvýšení výkonnosti člověka. Vedle psychologických nástrojů si řek‑
neme tak něco o stimulačních látkách, jejich možnostech, limitech 
a úskalích.

• Slovy odborníka na výživu budeme mluvit o tom, jak působí stres na 
náš metabolismus, jak se stravovat během náročných pracovních dnů 
a jak „propašovat“ něco zdravého do našeho jídelníčku.

• Slovy odborníka na relaxaci si řekneme něco o její prospěšnosti, 
a hlavně si některé rychle použitelné techniky relaxace vyzkoušíme 
v praxi.

4. MODUL
Možnosti využití sociální psychologie při řízení týmu 

Zákonitosti skupinové dynamiky, které ovlivňují chování lidí v týmu

• Podíváme se na člověka v rámci pracovní skupiny.
• Řekneme si něco o možnosti změny chování člověka ve skupině.
• Připomeneme zákonitosti fungování pracovních skupin.

• Ukážeme, jak zásadní může být vliv ostatních na naše chování.
• Vysvětlíme principy vedení skupiny při krizovém řízení.

5. MODUL
Možnosti využití psychologie osobnosti v obchodní a manažerské praxi 

Každý z nás jsme jiný, byť v něčem fungujeme velmi podobně.

• Podíváme se na osobnost člověka pohledem pracovní psychologie.
• Ukážeme si metodu odhadu osobnostních rysů v reálných situacích.
• Řekneme si něco o neverbálním projevu, tedy „řeči těla“ a její mož‑

nosti využití v praxi.
• Připomeneme úlohu temperamentu člověka a jeho vliv na chování 

v pracovním prostředí.
• Zmíníme jak zvládnout setkání s člověkem s narušenou osobností 

v pracovní praxi.
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CO, KDY, KDE?

1. Modul: NOVINKY V OBLASTI DPH
• Co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími 

zeměmi.
• Které osoby jsou povinné či nepovinné k dani. Místo plnění u pře‑

pravy v jednom členském státě a mezi členskými státy.
• Jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani.
• Co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH. Přeprava při dovozu 

a vývozu, nové znění § 69. Co si představit pod přepravou subdo‑
dávkou. Přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobo‑
zením od daně.

• Přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných 
členských států.

• Uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání.

TERMÍNY:
10. 09.  Ústí nad Labem
24. 09.  Mladá Boleslav

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pracovníkům ekonomické oblasti dopravní firmy a všem co se zajímají o účetní a daňová specifika dopravních 
a zasilatelských firem. V jednotlivých seminářích si prohloubíte znalosti z oblasti DPH, mzdového účetnictví a také 
personalistiky.

16 450 Kč / 14 960 Kč pro členy Sdružení

Máte možnost se přihlásit i na jednotlivé moduly za cenu:
3 490 Kč / 2 992 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

 ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKA V DOPRAVNÍ FIRMĚ

2. Modul: NOVINKY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ
• Jak rozumět zákonu o daních z příjmů
• v aktuálních podmínkách mezinárodní dopravy. 
• Finanční controlling v dopravní firmě.
• Novinky v DPH jejich dopady do silniční dopravy.
• Dopady občanského zákoníku do daňových a účetních předpisů.

TERMÍNY:
16. 01.  Ústí nad Labem
26. 11.  Ústí nad Labem
15. 12.  Mladá Boleslav

20



3. Modul: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY A PŘESČASY ŘIDIČŮ V SILNIČNÍ 
DOPRAVĚ A ZASILATELSTVÍ
• Právní předpisy upravující pracovní dobu řidičů a jejich návaznosti.
• Jaké jsou rozdíly při přepravě na základě koncesní listiny, na zákla‑

dě jiného oprávnění, u mezinárodní dopravy, u vnitrostátní dopravy, 
speciální druhy dopravy.

• Jak se vyrovnat s náležitostmi práce přesčas, pracovní pohotovostí, 
délkou směny, délkou měny v noční době, přestávka v práci.

• Jak řádně vést evidenci pracovní doby v praxi, povinný obsah, mož‑
né formy, příklady.

• Jak probíhá kontrola úředníků OIP a co kontroly požadují.

TERMÍNY:
06. 10.  Mladá Boleslav
10. 11.  Ústí nad Labem

4. Modul: AKTUALITY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ 
• Odměňování v silniční dopravě, pracovní poměr, dohoda o provede‑

ní práce, dohoda o pracovní činnosti.
• Minimální mzda a zaručená mzda v ČR.
• Náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.
• Odměňování zaměstnanců v mezinárodní dopravě ve vztahu 

k opatřením některých členských zemí k minimální mzdě.
• Daň za závislé činnosti, daňová zvýhodnění, zdanění benefitů.
• Pracovní úraz, posuzování invalidity.
• Cestovní náhrady a jejich uplatnění.

TERMÍNY:
30. 09.  Ústí nad Labem
22. 10.  Mladá Boleslav

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

5x jednodenní kurz

5. Modul: PERSONALISTIKA, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
• Legislativní rámec zaměstnávání pracovníků a cizinců, pracovní 

smlouva nebo dohoda?
• Rovné zacházení 
• Jak je to s dovolenou, pracovní neschopností či pracovním úra‑

zem? 
• Jak probíhají výběrová řízení, správné vedení osobních spisů 

BOZP, klasifikace rizik a specifika silniční dopravy. 
• Jak správně zpracovat vnitřní předpisy a pracovní řád.
• Jak se připravit na kontrolu z inspektorátu práce.

TERMÍNY:
28. 01.  Ústí nad Labem
14. 01.  Mladá Boleslav
20. 10.  Ústí nad Labem
19. 11.  Mladá Boleslav
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CO, KDE A KDY?
1. PODNIKÁNÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
• přístup k povolání a trhu, přepravy v rámci EU a mimo EU
• nařízení č. 1071/2009 EU – podmínky podnikání, zákon č. 111/1994 Sb. 

o silniční dopravě, prováděcí předpisy
 • povinnosti dopravce a podnikatele v silniční dopravě
 • eurolicence,  povolení pro přepravy mimo EU, povolení CEMT
 • profesní, odborná a zdravotní způsobilost řidiče
 • celní předpisy, karnety TIR
 • povinnosti provozovatele vozidla dle pravidel silničního provozu, zákazy 

jízd
 • státní odborný dozor, kontroly 

Termíny: 
05. 03.  Mladá Boleslav
15. 09.  Ústí nad Labem

2. SOCIÁLNÍ PŘEDPISY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
• působnost nařízení č. 561/2006 EU, Dohody AETR, vyhl č. 478/2000 Sb.
• limity doby řízení a doby odpočinku
• zvláštní režimy pro osádku 2 řidičů a odpočinek na vlaku nebo lodi
• pracovní doba řidiče dle zákoníku práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 

a směrnice č. 15/2000 EU
 • délka směny, noční práce, přesčasy
 • podmínky používání záznamových listů a karet řidičů
• pravidla používání tachografů

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. Podnikání v silniční dopravě
2. Sociální předpisy a BOZP
3. Technické předpisy a provoz
4. Obchodní vztahy v dopravě
5. Ekonomika silniční dopravy

Kurz je ukončen ústním ověřením získaných znalostí. Každý účastník 
obdrží certifikát o absolvování školení.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro pracovníky středního managementu dopravních 
a spedičních firem. Obsahu kurzu je orientován na 
využití poznatků v každodenní praxi dispečera nebo 
disponenta při sjednávání a plánovaní konkrétních 
přeprav. Kurz je možno také využít jako výchozí 
přípravu pro zkoušku odborné způsobilosti.

18 900 Kč / 15 900 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí 
materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

5 x 8 dní (40 hod.)

AKADEMIE DISPEČERA SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY
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 • BOZP – specifika v silniční dopravě
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb.
• Řešení mimořádných událostí, kontroly Státního úřadu inspekce 

práce

Termíny:
19. 03.  Mladá Boleslav
08. 10.  Ústí nad Labem

3. ŘÍZENÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ FIRMĚ Z POHLEDU TECHNICKÝCH 
    PŘEDPISŮ
• technické standardy silničních vozidel v ČR a EU
• zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
• limitní rozměry a hmotnosti v ČR a EU, směrnice 96/53 ES, vyhl. č. 
• technická způsobilost vozidla
• technické prohlídky a silniční technické kontroly
• standardy pro uložení a zajištění nákladu, normy EN 12 195‑1,2,3,4
• zvláštní přepravy:

• přeprava nebezpečného zboží dle ADR
• přeprava odpadů
• nadměrná přeprava
• přeprava pod kontrolovanou teplotou, dle ATP

Termíny:
02. 04.  Mladá Boleslav
03. 11.  Ústí nad Labem

4. OBCHODNÍ VZTAHY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
• smluvní vztahy v silniční dopravě: zasilatelská smlouva, přepravní 

smlouva
• působnost občanského zákoníku a Úmluvy CMR
• Úmluva CMR
• povinnosti a odpovědnost dopravce
• náležitosti přepravního dokladu, nákladní list CMR

 • elektronický nákladní list, digitalizace dokumentů a procesů
 • náhrady škody, pojistné události
 • obchodní doložky INCOTERMS 2010
 • zásady obchodního jednání

Termíny:
23. 04.  Mladá Boleslav
12. 11.  Ústí nad Labem

5. ŘÍZENÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ FIRMĚ Z POHLEDU EKONOMIKY
• ekonomické ukazatele dopravní firmy, parametry výsledků hospodaření
 • analýza nákladů dopravní firmy – kalkulační vzorec
 • faktory ovlivňující hospodářský výsledek
• přímé a nepřímé náklady
 • mzdy, struktura mezd
 • daně a poplatky
 • elektronické mýto, systémy transakcí a výběru mýta
 • nákladové indexy silniční dopravy
• hospodárný provoz vozidel, úspory nákladů
 • vytěžování vozidel, aplikace a portály
 • fleetmanagement

Termíny:
14. 05.  Mladá Boleslav
03. 12.  Ústí nad Labem
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PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Jste řidič, který přepravuje nebezpečný náklad? 
Pak je pro Vás toto školení nezbytné a povinné.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

základní kurz

• všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí
• preventivní a bezpečnostní opatření přiměřená různým druhům nebezpečí
• co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, 

základní znalosti o používání ochranných prostředků)
• označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí
• co řidič během přepravy smí a co nesmí dělat
• účel a funkce technických zařízení na vozidlech
• zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru
• bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí
• všeobecné informace týkající se právní odpovědnosti
• informace o provozu kombinované dopravy
• manipulace a uložení kusů ve vozidle
 
obnovovací kurz

• účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním kurzu a 
zároveň musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje 
právních předpisů a nebezpečných věcí

základní kurz - 4 600Kč  bez DPH

Specializační kurzy:
• 2 000 Kč bez DPH – kurz pro přepravu v cisternách
• 1 000 Kč bez DPH – rozšíření o vybranou třídu
• 3 400 Kč bez DPH – speciální kurz pro přepravu látek 1. nebo 7. třídy
 
obnovovací kurz - 3 000Kč bez DPH

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

3 dny – základní kurz (pátek–neděle)
2 dny – obnovovací kurz (sobota–neděle)

ADR PRO ŘIDIČE
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kurz pro přepravu v cisternách

• chování vozidel při jízdě po silnici včetně pohybů nákladu
• zvláštní požadavky týkající se vozidel
• všeobecné teoretické znalosti různých systémů nakládky a vykládky 

vozidel
• specifická dodatečná ustanovení vztahující se na používání těchto 

vozidel

Termíny

Od Do Místo
03. 01.  05. 01.  Olomouc
03. 01.  05. 01.  Praha
03. 01.  05. 01.  Liberec
10. 01.  12. 01.  Brno
10. 01.  12. 01.  Hradec Králové
10. 01.  12. 01.  Plzeň
10. 01.  12. 01.  České Budějovice
17. 01.  19. 01.  Ústí nad Labem
17. 01.  19. 01.  Praha
17. 01.  19. 01.  Ostrava
24. 01.  26. 01.  Sokolov
24. 01.  26. 01.  České Budějovice
24. 01.  26. 01.  Brno
07. 02.  09. 02.  Chomutov
07. 02.  09. 02.  Praha
07. 02.  09. 02.  Olomouc
14. 02.  16. 02.  Plzeň
14. 02.  16. 02.  Brno
14. 02.  16. 02.  České Budějovice
14. 02.  16. 02.  Hradec Králové
21. 02.  23. 02.  Praha

kurz pro přepravu radioaktivních materiálů

• zvláštní rizika vzhledem k ionizujícímu záření
• zvláštní požadavky týkající se balení, manipulace, společné nakládky 

a uložení ve vozidle
• zvláštní opatření, která musí být učiněna při nehodě za přítomnosti 

radioaktivních látek

Od Do Místo 
21. 02.  23. 02.  Ústí nad Labem
21. 02.  23. 02.  Ostrava
28. 02.  01. 03.  Pardubice
28. 02.  01. 03.  Brno
28. 02.  01. 03.  České Budějovice
06. 03.  08. 03.  Liberec
06. 03.  08. 03.  Praha
06. 03.  08. 03.  Olomouc
13. 03.  15. 03.  Hradec Králové
13. 03.  15. 03.  Plzeň
13. 03.  15. 03.  Brno
13. 03.  15. 03.  České Budějovice
20. 03.  22. 03.  Ostrava
20. 03.  22. 03.  Ústí nad Labem
20. 03.  22. 03.  Praha
27. 03.  29. 03.  Šumperk
27. 03.  29. 03.  Sokolov
27. 03.  29. 03.  Brno
27. 03.  29. 03.  České Budějovice
03. 04.  05. 04.  Hradec Králové
03. 04.  05. 04.  Chomutov

Od Do Místo 
03. 04.  05. 04.  Praha
03. 04.  05. 04.  Olomouc
03. 04.  05. 04.  Brno
17. 04.  19. 04.  Ostrava
17. 04.  19. 04.  Praha
17. 04.  19. 04.  Plzeň
17. 04.  19. 04.  Ústí nad Labem
24. 04.  26. 04.  Pardubice
24. 04.  26. 04.  Valašské Meziříčí
24. 04.  26. 04.  Brno
24. 04.  26. 04.  České Budějovice
08. 05.  10. 05.  Praha
08. 05.  10. 05.  Liberec
08. 05.  10. 05.  Olomouc
15. 05.  17. 05.  Hradec Králové
15. 05.  17. 05.  České Budějovice
15. 05.  17. 05.  Plzeň
15. 05.  17. 05.  Brno
22. 05.  24. 05.  Ostrava
22. 05.  24. 05.  Praha
22. 05.  24. 05.  Ústí nad Labem
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Od Do Místo 
29. 05.  31. 05.  České Budějovice
29. 05.  31. 05.  Brno
29. 05.  31. 05.  Sokolov
05. 06.  07. 06.  Praha
05. 06.  07. 06.  Chomutov
05. 06.  07. 06.  Olomouc
12. 06.  14. 06.  Hradec Králové
12. 06.  14. 06.  Brno
12. 06.  14. 06.  Plzeň
19. 06.  21. 06.  Ostrava
19. 06.  21. 06.  Praha
19. 06.  21. 06.  Ústí nad Labem
26. 06.  28. 06.  Pardubice
26. 06.  28. 06.  České Budějovice
26. 06.  28. 06.  Brno
26. 06.  28. 06.  Sokolov
03. 07.  05. 07.  Liberec
03. 07.  05. 07.  Olomouc
10. 07.  10. 07.  Hradec Králové
10. 07.  12. 07.  Brno
10. 07.  12. 07.  Plzeň
17. 07.  19. 07.  Ostrava
17. 07.  19. 07.  Praha
17. 07.  19. 07.  Ústí nad Labem
24. 07.  26. 07.  České Budějovice
24. 07.  26. 07.  Brno
07. 08.  09. 08.  Chomutov
07. 08.  09. 08.  Olomouc
14. 08.  16. 08.  Hradec Králové

Od Do Místo 
14. 08.  16. 08.  Brno
14. 08.  16. 08.  Plzeň
21. 08.  23. 08.  Ostrava
21. 08.  23. 08.  Ústí nad Labem
21. 08.  23. 08.  Praha
28. 08.  30. 08.  České Budějovice
28. 08.  30. 08.  Brno
28. 08.  30. 08.  Sokolov
04. 09.  06. 09.  Liberec
04. 09.  06. 09.  Praha
04. 09.  06. 09.  Olomouc
11. 09.  13. 09.  České Budějovice
11. 09.  13. 09.  Hradec Králové
11. 09.  13. 09.  Brno
11. 09.  13. 09.  Plzeň
18. 09.  20. 09.  Praha
18. 09.  20. 09.  Ostrava
18. 09.  20. 09.  Ústí nad Labem
25. 09.  27. 09.  České Budějovice
25. 09.  27. 09.  Brno
25. 09.  27. 09.  Šumperk
02.10.  04.10.  Praha
02.10.  04.10.  Chomutov
02.10.  04.10.  Olomouc
09.10.  11.10.  České Budějovice
09.10.  11.10.  Hradec Králové
09.10.  11.10.  Brno
09.10.  11.10.  Plzeň
16.10.  18.10.  Ostrava

Od Do Místo 
16.10.  18.10.  Praha
16.10.  18.10.  Ústí nad Labem
23.10.  25.10.  České Budějovice
23.10.  25.10.  Brno
23.10.  25.10.  Sokolov
30.10.  01.11.  Valašské Meziříčí
06.11.  08.11.  Praha
06.11.  08.11.  Liberec
06.11.  08.11.  Olomouc
13.11.  15.11.  České Budějovice
13.11.  15.11.  Hradec Králové
13.11.  15.11.  Plzeň
13.11.  15.11.  Brno
20.11.  22.11.  Ostrava
20.11.  22.11.  Praha
20.11.  22.11.  Ústí nad Labem
27.11.  29.11.  České Budějovice
27.11.  29.11.  Pardubice
27.11.  29.11.  Brno
27.11.  29.11.  Sokolov
04.12.  06.12.  Praha
04.12.  06.12.  Chomutov
04.12.  06.12.  Olomouc
11.12.  13.12.  České Budějovice
11.12.  13.12.  Hradec Králové
11.12.  13.12.  Plzeň
11.12.  13.12.  Brno
18.12.  20.12.  Ostrava
18.12.  20.12.  Praha
18.12.  20.12.  Ústí nad Labem
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PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Chystáte se na zkoušku pro bezpečnostní poradce 
pro přepravu nebezpečných věcí? Toto školení je 
nutné pro získání osvědčení.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Získáte základní informace o přepravě nebezpečných věcí.
• Detailně proberete Dohodu ADR 2019 – Příloha A a B.
• Dozvíte se veškeré informace k legislativě ES pro přepravu 

nebezpečných věcí, vše o zákoně č. 111/1994 Sb. O silniční 
dopravě a o prováděcí vyhlášce 478/2000 Sb.

• Seznámíme vás s metodami a postupy při výkonu funkce 
bezpečnostního poradce. Vyzkoušíte si vzorové testy a zpra‑
cování případových studií.

13 000 Kč / 12 000 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí 
materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

2 x 3 dny

KDE A KDY?

Termín    Místo
17. 03. – 19. 03. + 31. 03. – 02. 04.  Praha  
08. 09. – 10. 09. + 15. 09 – 17. 09.  Brno  
10. 11. – 12. 11. + 24. 11. – 26. 11.  Praha

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE PRO ADR
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PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Jste bezpečnostním poradcem pro ADR? Hlídejte si 
platnost osvědčení a přijďte na školení včas.

DODATEČNÉ INFORMACE

Školení je organizováno pro tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2, 8 a 9.

Pro specializaci tříd 1 a 7 je možné sjednat individuální 
přípravu.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

Zopakujete si přílohu A a B dle dohody ADR 2017. Získáte 
informace o ostatních právních normách týkajících se pře‑
pravy nebezpečných věcí.
Vyzkoušíte si zpracovat vzorové testy.

8 000 Kč / 7 000 Kč pro členy Sdružení
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí 
materiály

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

3 dny

KDE A KDY?

Termín Místo
31. 03. – 02. 04.  Praha
15. 09. – 17. 09.  Brno
24. 11. – 26. 11.  Praha

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE PRO ADR - OBNOVA
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00–17.00 hod.

ADR PRO OSTATNÍ OSOBY

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Vysvětlíme vám vybrané části Dohody ADR. Požadavky 
předepsané pro přepravu nebezpečných věcí.

• Jakou máte odpovědnost a úkoly během silniční dopravy 
nebezpečných věcí.

• Rizika a nebezpečí vyplývající z přepravy nebezpečných 
věcí, rizika zranění, podmínky nakládky a vykládky.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Myslíte si, že se Vás školení ADR netýká, jelikož 
nejste řidič?

• POZOR! Školení je povinné pro odpovídající 
zaměstnance silničních dopravců, odesilatelů, 
personál provádějící nakládku a vykládku 
nebezpečných věcí a personál zasilatelských 
organizací.

• Je rovněž povinné pro řidiče provádějící přepravu 
v tzv. vyňatém, omezeném a „podlimitním“ množství.
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Termíny

Od Místo
03. 01. Olomouc
03. 01. Liberec
04. 01. Praha
10. 01. Hradec Králové
10. 01. Brno
10. 01. Plzeň
11. 01. České Budějovice
17. 01. Ústí nad Labem
17. 01. Ostrava
18. 01. Praha
24. 01. Sokolov
24. 01. Brno
25. 01. České Budějovice
07. 02. Chomutov
07. 02. Olomouc
08. 02. Praha
14. 02. Hradec Králové
14. 02. Plzeň
14. 02. Brno
15. 02. České Budějovice
21. 02. Ústí nad Labem
21. 02. Ostrava
22. 02. Praha
28. 02. Pardubice
28. 02. Brno
29. 02. České Budějovice
06. 03. Liberec
06. 03. Olomouc
07. 03. Praha
13. 03. Hradec Králové
13. 03. Plzeň

Od Místo 
13. 03. Brno
14. 03. České Budějovice
20. 03. Ústí nad Labem
20. 03. Ostrava
21. 03. Praha
27. 03. Šumperk
27. 03. Sokolov
27. 03. Brno
28. 03. České Budějovice
03. 04. Hradec Králové
03. 04. Chomutov
03. 04. Olomouc
03. 04. Brno
04. 04. Praha
17. 04. Ostrava
17. 04. Plzeň
17. 04. Ústí nad Labem
18. 04. Praha
24. 04. Valašské Meziříčí
24. 04. Pardubice
24. 04. Brno
25. 04. České Budějovice
08. 05. Liberec
08. 05. Olomouc
09. 05. Praha
15. 05. Hradec Králové
15. 05. Plzeň
15. 05. Brno
16. 05. České Budějovice
22. 05. Ostrava
22. 05. Ústí nad Labem

Od Místo 
23. 05. Praha
29. 05. Brno
29. 05. Sokolov
30. 05. České Budějovice
05. 06. Chomutov
05. 06. Olomouc
06. 06. Praha
12. 06. Brno
12. 06. Hradec Králové
12. 06. Plzeň
19. 06. Ostrava
19. 06. Ústí nad Labem
20. 06. Praha
26. 06. Brno
26. 06. Pardubice
26. 06. Sokolov
27. 06. České Budějovice
03. 07. Liberec
03. 07. Olomouc
10. 07. Brno
10. 07. Hradec Králové
10. 07. Plzeň
17. 07. Ostrava
17. 07. Ústí nad Labem
18. 07. Praha
24. 07. Brno
25. 07. České Budějovice
07. 08. Chomutov
07. 08. Olomouc
14. 08. Hradec Králové
14. 08. Brno

Od Místo 
14. 08. Plzeň
21. 08. Ostrava
21. 08. Ústí nad Labem
22. 08. Praha
28. 08. Brno
28. 08. Sokolov
29. 08. České Budějovice
04. 09. Liberec
04. 09. Olomouc
05. 09. Praha
11. 09. Hradec Králové
11. 09. Brno
11. 09. Plzeň
12. 09. České Budějovice
18. 09. Ostrava
18. 09. Ústí nad Labem
19. 09. Praha
25. 09. Brno
25. 09. Šumperk
26. 09. České Budějovice
02. 10. Chomutov
02. 10. Olomouc
03. 10. Praha
09. 10. Hradec Králové
09. 10. Brno
09. 10. Plzeň
10. 10. České Budějovice
16. 10. Ostrava
16. 10. Ústí nad Labem
17. 10. Praha
23. 10. Brno

Od Místo 
23. 10. Sokolov
24. 10. České Budějovice
30. 10. Valašské Meziříčí
06. 11. Liberec
06. 11. Olomouc
07. 11. Praha
13. 11. Hradec Králové
13. 11. Plzeň
13. 11. Brno
14. 11. České Budějovice
20. 11. Ostrava
20. 11. Ústí nad Labem
21. 11. Praha
27. 11. Brno
27. 11. Pardubice
27. 11. Sokolov
28. 11. České Budějovice
04. 12. Chomutov
04. 12. Olomouc
05. 12. Praha
11. 12. Hradec Králové
11. 12. Plzeň
11. 12. Brno
12. 12. České Budějovice
18. 12. Ostrava
18. 12. Ústí nad Labem
19. 12. Praha
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Školení řidičů
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Chcete zjistit víc?

m
an

až
er

sk
á 

šk
ol

en
í

AD
R

 š
ko

le
ní

Šk
ol

en
í ř

id
ič

ů
O

db
or

né
 s

em
in

ář
e

K
on

ta
kt

y 
a 

in
fo

rm
ac

e

3434



35



m
an

až
er

sk
á 

šk
ol

en
í

AD
R

 š
ko

le
ní

Šk
ol

en
í ř

id
ič

ů
O

db
or

né
 s

em
in

ář
e

K
on

ta
kt

y 
a 

in
fo

rm
ac

e

36

7 500 Kč / 5 000 Kč pro členy Sdružení
Cena vstupního školení bude stanovena podle počtu účastníků v kurzu. 
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena - 35 hodin

ŠKOLENÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Vstupní školení je určeno zájemcům o získání 
průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, kteří 
dosud nevlastní průkaz profesní způsobilosti 
a nevztahuje se na ně některá z výjimek ze 
zákona, musí absolvovat vstupní školení a složit 
zkoušku. Vstupní školení pro řidiče, držitele 
řidičského oprávnění C i D, má základní rozsah 
140 hodin. Z toho je 130 hodin teoretická výuka 
stanovených odborných předmětů a 10 hodin 
praktický výcvik na vozidle. Na základě účasti na 
školení řidič obdrží doklad o absolvování vstupního 
školení a může se přihlásit ke zkoušce.

• Školení 35 hod. pro získání nebo obnovu průkazu 
profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, kteří dosud 
nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti, avšak 

řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny 
C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. 
zářím 2009, a skupiny nebo podskupiny D1, 
D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008, se musí 
zúčastnit teoretického školení v rozsahu 35 hodin.

 
• Stejné podmínky platí pro řidiče, kteří již byli 

držiteli dokladu profesní způsobilosti, ale nesplní 
podmínky pro prodloužení platnosti na dalších pět 
let, např. nestihnou absolvovat pět předepsaných 
kurzů do data platnosti dokladu. K obnově 
dokladu profesní způsobilosti je nezbytné 
potvrzení o absolvování předepsaného školení 
v rozsahu 35 hod. Výcvik a zkouška není v tomto 
případě požadována.

- VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
- ŠKOLENÍ 35 HOD. PRO ZÍSKÁNÍ NEBO OBNOVU DOKLADU PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a ekonomické 
jízdy.

• Vnitrostátní a mezinárodní předpisy vztahující se 
k silniční dopravě.

• Bezpečnost silničního provozu a ochrana životního 
prostředí.

• Úvod do logistiky, vývojové trendy v silniční dopravě.
• Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu.
• Sociálně – právní prostředí v silniční dopravě Zdravotní 

rizika, řešení mimořádných událostí v silniční dopravě.
• Výcvik na vozidle (pouze vstupní školení).

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

140 hod. –  základní vstupní školení.
35 hod.   –  školení pro dodatečné získání nebo obnovu 
  dokladu profesní způsobilosti.

KDE A KDY?

• Kurz vstupního školení je otevřen podle počtu 
přihlášených zájemců.

• Kurz 35 hod. může být absolvován v rámci termínů 
pravidelných školení.
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1 500 Kč / 1 000 Kč pro členy Sdružení
Cena je osvobozena od DPH a zahrnuje výuku, odbornou 
brožurku s deskami Řidičova knihovna a občerstvení.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

7 hod.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro řidiče, kteří již vlastní průkaz profesní 
způsobilosti.

• Do konce platnosti průkazu musí řidiči absolvovat 
35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných 
ročních kurzech v rozsahu sedm hodin.

• Řidiči je účast zaznamenána do formuláře 
„Potvrzení o absolvování pravidelného školení“ 
a zároveň odešleme hlášení obci s rozšířenou 
působností dle místa bydliště řidiče, toto potvrzení 
je nutnou podmínkou vydání nového dokladu.

• Připravili jsme pro vás mnoho témat, které 
přednáší opravdoví odborníci.

• Všechna témata rozvíjejí předměty ze vstupního 
školení a jsou maximálně zaměřena na uplatnění 
v každodenní praxi řidiče.

JAKÉ TÉMA SI VYBRAT?

Hospodárná a ekologická jízda
Zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva, přizpůsobení 
hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba 
vozidla.

Bezpečná a defenzivní a jízda
Příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický 
vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů, stav pozemních komunikací, 
rozvoj schopností a dovedností řidiče pro zvýšení bezpečnosti.

Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku, funkce a používání tachografu, náhradní 
záznamy činnosti řidiče, zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpoči‑
nek na trajektu, režim výjimek), způsoby kontroly.

Digitální tachograf
Konstrukce a funkce digitálního tachografu, povinnosti držitele karty řidi‑
če, manuální zadávání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, export 
dat, ovládání přístroje v konkrétních situacích.

Uložení a upevnění nákladu
Požadavky předpisů a odpovědnost řidiče za uložení a zabezpečení nákla‑
du, síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty 
počtu úvazů, upínací a zajišťovací prostředky, příklady upevnění různých 
druhů nákladů.
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Silniční kontroly
Kontrolní orgány a jejich pravomoci. Předmět silniční kontroly a zákonné 
požadavky na řidiče. Požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost 
řidiče. Dodržování pravidel silničního provozu. Kontrola doby řízení a od‑
počinku, silniční technické kontroly, kontrolní vážení, měření rychlosti. 

Průběh kontroly a sankce.
Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravidelné přepravě, dodržování 
přepravního řádu, řidič jako zástupce firmy, komunikace s cestujícími, 
řešení konfliktů, základy psychologie jednání řidiče.

První pomoc
Univerzální postupy při řešení krizových zdravotních situací a život 
ohrožujících stavů s aplikací praktického nácviku. Ani nejdokonalejší 
text nenahradí vlastní pokusy a zážitky. Pomocí figurín učíme překonat 
prvotní paniku, rychle a správně se rozhodnout a rutinně postupovat při 
poskytování první pomoci.

Bezpečný řidič
Náplní kurzu je poznání sebe samého, tzn. odhalení své osobnosti a uvě‑
domit si i to, co bylo doposud skryté, poznání vlastních slabin, možností 
a omezení. Seznámení se s psychickými jevy, které jsou spojené s dopra‑
vou (iluze, klamy), dalšími tématy jsou např. agrese a její zvládání, stres 
a relaxační techniky.

Péče o cestující se zdravotním postižením 
Přeprava osob s určitým zdravotním postižením má svůj jasný řád, který 
je nutné dodržovat dle platné legislativy. Účastníci získají povědomí o ko‑
munikaci a vhodném přístupu k takovým osobám.

Dopravní předpisy aktuálně
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, aktuální změny a no‑
vinky zákona a prováděcích předpisů, výklad znění s ohledem na profi 
řidiče, chování řidiče v konkrétních situacích.

Mezinárodní dopravní předpisy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, 
doklady a způsobilost řidiče v různých zemích, shodná ustanovení sil‑
ničního provozu, odlišnosti v jednotlivých zemích, technická způsobilost 
vozidel, dohled a kontroly řidiče a vozidla.

Dopravní nehody
Dopravní nehoda – situace z pohledu zákona, povinnosti účastníků do‑
pravní nehody, označení místa a dokumentace nehody, postup při řešení 
následků nehody zvláště v případě zranění osob, prevence nehod.

Doklady řidiče, vozidla a nákladu
Doklady, které musí mít u sebe řidič vozidla, registrovaného v ČR: do‑
klady řidiče, doklady k vozidlu, doklady k nákladu, zahraniční povolení, 
Europovolení, zvláštní doklady.

Únava, stres a životospráva
Význam dobré zdravotní kondice řidiče, projevy a důsledky únavy, stres 
a z něho plynoucí rizika, negativní vliv návykových látek, návrh živo‑
tosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku.

Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel pro přepravu osob 
– příležitostná (nepravidelná) osobní doprava, linková osobní doprava, 
a městská autobusová doprava.
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KDE A KDY?

Školení se koná na učebně příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA nebo v akreditované učebně uvedeného místa. Všechny termíny 
jsou uvedeny na internetových stránkách skoleni.prodopravce.cz.

PRAHA
24. 01. Bezpečná a defenzivní jízda
03. 02. Bezpečný řidič
15. 02. Pracovní režimy řidičů
02. 03. Digitální tachografy
14. 03. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
27. 03. Uložení a upevnění nákladu
06. 04. Bezpečná a defenzivní jízda
18. 04. Dopravní předpisy aktuálně
27. 04. Bezpečný řidič
04. 05. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
16. 05. Uložení a upevnění nákladu
29. 05. Dopravní nehody
08. 06. Pracovní režimy řidičů
20. 06. První pomoc
26. 06. Silniční kontroly
11. 07. Mezinárodní dopravní předpisy
15. 08. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
07. 09. Pracovní režimy řidičů
19. 09. Digitální tachografy
25. 09. Bezpečný řidič
05. 10. Silniční kontroly
17. 10. První pomoc
30. 10. Mezinárodní dopravní předpisy
09. 11. Dopravní nehody
14. 11. Pracovní režimy řidičů
27. 11. Uložení a upevnění nákladu
07. 12. Digitální tachografy
21. 12. Bezpečný řidič
28. 12. První pomoc

BRNO
02. 01. Dopravní předpisy aktuálně
03. 01. Digitální tachografy
04. 01. Pracovní režimy řidičů
18. 01. Digitální tachografy
01. 02. Silniční kontroly
08. 02. Digitální tachografy
22. 02. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
07. 03. Pracovní režimy řidičů
21. 03. Silniční kontroly
18. 04. Digitální tachografy
02. 05. Digitální tachografy
09. 05. Silniční kontroly
23. 05. Pracovní režimy řidičů
06. 06. Dopravní předpisy aktuálně
20. 06. Pracovní režimy řidičů
04. 07. Silniční kontroly
18. 07. Dopravní předpisy aktuálně
01. 08. Uložení a upevnění nákladu
08. 08. Pracovní režimy řidičů
22. 08. Digitální tachografy
05. 09. Dopravní předpisy aktuálně
19. 09. Silniční kontroly
03. 10. Digitální tachografy
17. 10. Dopravní předpisy aktuálně
31. 10. Pracovní režimy řidičů
07. 11. Silniční kontroly
21. 11. Digitální tachografy
05. 12. Pracovní režimy řidičů
19. 12. Uložení a upevnění nákladu

28. 12. Digitální tachografy
29. 12. Silniční kontroly
30. 12. Pracovní režimy řidičů

OSTRAVA
04. 01. Pracovní režimy řidičů
11. 01. Pracovní režimy řidičů
25. 01. Dopravní nehody
08. 02. Silniční kontroly
29. 02. Digitální tachografy
14. 03. Pracovní režimy řidičů
28. 03. Dopravní předpisy aktuálně
04. 04. Digitální tachografy
25. 04. Pracovní režimy řidičů
09. 05. Silniční kontroly
30. 05. Uložení a upevnění nákladu
13. 06. Digitální tachografy
27. 06. Pracovní režimy řidičů
11. 07. Silniční kontroly
25. 07. Digitální tachografy
08. 08. Pracovní režimy řidičů
22. 08. Dopravní nehody
12. 09. Digitální tachografy
26. 09. Silniční kontroly
10. 10. Pracovní režimy řidičů
24. 10. Digitální tachografy
14. 11. Pracovní režimy řidičů
28. 11. Uložení a upevnění nákladu
05. 12. Pracovní režimy řidičů
12. 12. Digitální tachografy
19. 12. Pracovní režimy řidičů
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HRADEC KRÁLOVÉ
03. 01. Silniční kontroly
25. 01. Dopravní předpisy aktuálně
22. 02. Mezinárodní dopravní předpisy
09. 03. Digitální tachografy
28. 03. Uložení a upevnění nákladu
18. 04. Dopravní nehody
11. 05. Silniční kontroly
06. 06. Hospodárná a ekologická jízda
29. 06. Pracovní režimy řidičů
25. 07. Dopravní předpisy aktuálně
24. 08. Digitální tachografy
19. 09. Bezpečná a defenzivní jízda
05. 10. Bezpečný řidič
26. 10. První pomoc
21. 11. Dopravní předpisy aktuálně
19. 12. Mezinárodní dopravní předpisy
21. 12. Hospodárná a ekologická jízda
30. 12. Pracovní režimy řidičů

ÚSTÍ NAD LABEM
25. 01. Pracovní režimy řidičů
29. 02. Uložení a upevnění nákladu
28. 03. První pomoc
25. 04. Pracovní režimy řidičů
30. 05. Bezpečný řidič
27. 06. Uložení a upevnění nákladu
25. 07. Bezpečný řidič
29. 08. První pomoc
26. 09. Pracovní režimy řidičů
31. 10. Uložení a upevnění nákladu
28. 11. Pracovní režimy řidičů
28. 12. Pracovní režimy řidičů

ČESKÉ BUDĚJOVICE
18. 01. Digitální tachografy
08. 02. Pracovní režim řidičů
22. 02. Silniční kontroly
07. 03. Dopravní předpisy aktuálně
21. 03. Bezpečná a defenzivní jízda
04. 04. Digitální tachografy
18. 04. Bezpečný řidič
04. 05. Pracovní režimy řidičů
23. 05. Dopravní nehody
06. 06. První pomoc
20. 06. Mezinárodní dopravní předpisy
11. 07. Uložení a upevnění nákladu
15. 08. Bezpečná a defenzivní jízda
05. 09. Digitální tachografy
19. 09. Pracovní režimy řidičů
03. 10. Dopravní předpisy aktuálně
17. 10. Mezinárodní dopravní předpisy
31. 10. Silniční kontroly
07. 11. První pomoc
21. 11. Pracovní režimy řidičů
05. 12. Digitální tachografy
19. 12. Uložení a upevnění nákladu

PLZEŇ
06. 01. Pracovní režimy řidičů
13. 01. Pracovní režimy řidičů
18. 01. Pracovní režimy řidičů
25. 01. Dopravní předpisy aktuálně
10. 02. Bezpečná a defenzivní jízda
22. 02. Uložení a upevnění nákladu
09. 03. Silniční kontroly
21. 03. První pomoc
06. 04. Digitální tachografy
25. 04. Bezpečný řidič

23. 05. Bezpečná a defenzivní jízda
08. 06. Silniční kontroly
27. 06. Pracovní režimy řidičů
25. 07. Pracovní režimy řidičů
22. 08. Uložení a upevnění nákladu
28. 08. Silniční kontroly
14. 09. Silniční kontroly
19. 09. Pracovní režimy řidičů
12. 10. Digitální tachografy
24. 10. Uložení a upevnění nákladu
16. 11. Bezpečná a defenzivní jízda
21. 11. Dopravní předpisy aktuálně
28. 11. První pomoc
14. 12. Uložení a upevnění nákladu
19. 12. Silniční kontroly
23. 12. Pracovní režimy řidičů

OLOMOUC
18. 01. Digitální tachografy
22. 02. Pracovní režimy řidičů
21. 03. Dopravní předpisy aktuálně
18. 04. Digitální tachografy
23. 05. Pracovní režimy řidičů
20. 06. Dopravní předpisy aktuálně
19. 09. Digitální tachografy
17. 10. Pracovní režimy řidičů
21. 11. Dopravní předpisy aktuálně

SOKOLOV
07. 03. Uložení a upevnění nákladu
17. 10. Uložení a upevnění nákladu
22. 12. Pracovní režimy řidičů
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. část
• Přiblížíme vám Zákon o silniční dopravě a jeho prováděcí 

předpisy.
• Pomůžeme vám se vyznat v legislativě mezinárodní dopravy.
• Řekneme si, jak zacházet s tachografy a správě vypočítat 

pracovní režimy řidičů.
2. část
• Je potřeba dodržovat spoustu zásad a požadavků. Např. 

jaké jsou doklady k nákladu, jak funguje odpovědnost za 
přepravu, co nám říká Úmluva CMR, jak je možno využít 
všeobecné přepravní podmínky.

• Můžete se setkat i se specifickými požadavky na pře‑
pravu (uložení a upevnění nákladu, nadměrné přepravy, 
přepravy nebezpečných věcí, přepravy odpadu, přepravy 
pod kontrolovanou teplotou).

• Znáte všechny faktory ovlivňující provoz dopravní firmy? 
Je jich spousta, např. elektronické mýto, zákazy jízd, 
překážky volného trhu atd.

5 800 Kč / 4 800 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály. 

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

• Dvoudenní kurz 
   9.00–15.00 hod.

DISPEČER NÁKLADNÍ DOPRAVY

KDE A KDY?

06. 02. +  13. 02.  Olomouc
20. 02. +  25. 02.  Ústí nad Labem
16. 04. +  23. 04.  Praha
21. 04. +  28. 04.  Brno
14. 05. +  21. 05.  Plzeň
19. 05. +  26. 05.  Hradec Králové
11. 06. +  16. 06.  Mladá Boleslav
08. 09. +  15. 09.  České Budějovice
10. 09. +  17. 09.  Ústí nad Labem
01. 10. +  08. 10.  Praha
13. 10. +  20. 10.  Plzeň
03. 11. +  10. 11.  Hradec Králové
05. 11. +  12. 11.  Ostrava
19. 11. +  24. 11.  Mladá Boleslav

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro nováčky v oboru i zkušenější dispečery. Vedoucím 
provozů komerční nebo závodové dopravy.

• Pedagogům, pracovníkům státní správy i odborné 
veřejnosti.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Znáte pracovní režimy řidičů autobusů v nepravidelné 
dopravě?

• Znáte pracovní režimy řidičů autobusů v linkové a měst‑
ské autobusové dopravě?

• Umíte sestavit turnus? 
• Jaká je vazba na režim v příležitostné přepravě osob?
• Naučíme vás jak používat doklady v linkové i nepravidel‑

né autobusové dopravě.
• Sdělíme vám aktuální předpisy EU a ČR pro oblast pře‑

pravy osob.
• Jaké jsou pokyny k dodržování Dohody INTERBUS?

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

DISPEČER AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

KDE A KDY?

25. 02. Praha
10. 03. České Budějovice
24. 03. Brno
21. 04. Hradec Králové
02. 06. Plzeň
13. 10. Hradec Králové
24. 11. Praha

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Provozovatelům pravidelné i nepravidelné autobusové 
dopravy.

• Dispečerům nebo členům managementu firmy. 
Všem, kteří potřebují znát podmínky provozu firmy 
v oboru přepravy osob.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

09 ‑ 15 hod

ZKUŠENÝ DISPEČER: JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM

KDE A KDY?

05. 03.  Hradec Králové
12. 03.  Ostrava

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny, kteří potřebují nebo chtějí zdokonalit 
obchodní vztahy s vědomím, že:

• Odlišnost v komunikaci, hodnotách i vzorcích 
chování může být využitelná výhoda.

• Jsme jiní, ale sledujeme společné firemní cíle 
a známe specifika dopravních služeb. Program 
předpokládá interaktivní přístup a ochotu 
sebereflexe účastníků.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Reflexe situací a možných konfliktů, komunikační styly 
jednotlivců z hlediska efektivní komunikace se zákaz‑
níkem (získání a udržení zákazníka, řešení kritických 
momentů).

• Tvrdý rozměr zákaznické komunikace. Pozitivní slovník, 
neurolingvistické programování.

• Komunikační smyčka ve vztahové komunikaci. Písemné 
sdělení zákazníkovi, komunikace po telefonu.

• Roviny zákaznické komunikace. Obchodní asertivita 
servisních profesí, odlišnosti.

• Potenciální konflikty se zákazníky, zhodnocení zpětné 
vazby.

• Práce s agresivitou, submisivními prvky. Prevence syn‑
dromu vyhoření.

• Techniky neverbální komunikace. Silné stránky jednotli‑
vých účastníků.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

09 ‑ 15 hod

ZKUŠENÝ DISPEČER: KOMUNIKACE V RÁMCI FIRMY

KDE A KDY?

17. 09.  Hradec Králové
05. 11.  Plzeň

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Dispečerům a vedoucím dopravy, celým pracovním 
týmům.

• Pracovníkům managementu ke zlepšení osobnostní 
dovednosti vést správně pracovní komunikaci a mít 
zdravé pracovní vztahy. 

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Co se děje v naší skupině z hlediska komunikace? Co 
prožívám, jak se cítím během komunikace?

• Jaké to má příčiny? Co nás odlišuje a co nás spojuje?
• Jaké jsou naše pracovní cíle? Jaké dosahujeme reálné 

výsledky a jaký je náš pracovní potenciál?
• Jak to chci a mohu měnit? Jak budu vnímán/a? Co budu 

dělat v komunikaci jinak? Co si budu osobně hlídat?

jaká témata budou probírána

• Reflexe pracovních situací a možných konfliktů, komuni‑
kační styly jednotlivců.

• Kooperace a kompetice malých pracovních skupin, pra‑
covní slovník.

• Jednocestný přenos informace, zátěžové situace a jejich 
„narovnání“.

• Asertivita pomáhajících (servisních) profesí, odlišnosti od 
občanské asertivity.

• Potenciální konflikty a jejich řízení v budoucnu. Vybrané 
techniky neverbální komunikace, silné stránky jednotli‑
vých účastníků, psychologie osobnosti.

• Trénink asertivity.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

09 – 15 hod.

ZKUŠENÝ DISPEČER: ŘÍZENÍ KOLEKTIVU, JEDNÁNÍ S ŘIDIČI

KDE A KDY?

21. 04.  Plzeň 
23. 06.  Praha
26. 11.  Hradec Králové 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Interaktivní seminář se silným koučovacím 
přístupem zejména pro vedoucí malých pracovních 
týmů, skupin dispečerů a vedoucí útvarů dopravy ve 
smyslu reflexe stylů vybraných profesí

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Reflexe pracovních situací a možných konfliktů. Styly 
a dispozice jednotlivců z hlediska efektivní komunikace.

• Matice priorit cíle/lidé.
• Modelové situace zadávání úkolů a hodnocení. Pracovní 

pozice řidič – jako nedostatková profese, budování osob‑
nostní sebehodnoty řidiče.

• Přikazování, přesvědčování, sdílení, delegování a koučink.
• Motivační rozhovory.
• Prevence syndromu vyhoření, zátěžové situace v praxi.
• Roviny pracovní komunikace.
• Silné stránky jednotlivých účastníků.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Jaké jsou požadavky zákona na odbornou způsobilost 
dopravce.

• Vysvětlíme vám princip zadání případové studie jako 
součásti zkoušky.

• Připravili jsme pro vás cvičná zadání. Vyzkoušíte si zpra‑
covat případovou studii. V rámci semináře je vyčleněn 
prostor i na konzultace.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

PŘÍPADOVÁ STUDIE NANEČISTO

KDE A KDY?

09. 01.  Brno
22. 01.  Ostrava
23. 01.  Praha
06. 02.  Brno
19. 02.  Ostrava
05. 03.  Brno

19. 03.  Ostrava
26. 03.  Praha
02. 04.  Brno
23. 04.  Ostrava
28. 05.  Praha
07. 05.  Brno

21. 05.  Ostrava
12. 05.  Liběchov
04. 06.  Brno
18. 06.  Ostrava
23. 06.  Plzeň
22. 09.  Praha

03. 09.  Brno
17. 09.  Ostrava
22. 09.  Praha
08. 10.  Brno
22. 10.  Ostrava
05. 11.  Brno

19. 11.  Ostrava
03. 12.  Brno

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Chystáte se na zkoušku odborné způsobilosti 
dopravce? Poradíme vám jak na ni.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?
• Pojetí, rozsah, působnost, klíčová ustanovení Úmluvy CMR.
• Jaký je vztah ustanovení Úmluvy CMR a občanského zákoníku ČR – tj. také 

co řeší Úmluva CMR, a co může být v přepravní smlouvě řešeno příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

• Co přináší novela zákona o silniční dopravě pro vnitrostátní silniční nákladní 
přepravy v ČR.

• Jak vzniká přepravní smlouva.
• Co musí obsahovat správně vyplněný nákladní list CMR.
• Kdy se dostává zasílatel do právní pozice odpovědného dopravce.
• Jaká je odpovědnost silničního nákladního dopravce a případná jeho náhra‑

dová povinnost dle Úmluvy CMR.
• Jaké jsou zákonné možnosti dopravce pro zproštění se své odpovědnosti při 

škodě na jím přepravované zásilce.
• Jak mají být realizovány reklamační postupy v silniční nákladní dopravě 

–  jak v praxi řešit případy úplné či částečné ztráty, poškození, opožděného 
dodání přepravované zásilky.

• O problematice hrubé nedbalosti ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR.
• Jaké jsou povinnosti v průběhu přepravy. Vymezení odpovědnosti dopravce: 

dodací lhůta a její překročení, ztráta zboží, poškození, výhrady reklamace, 
postihy, pojištění.

• Vysvětlení na vzorových příkladech z praxe.
• Kdy jde a kdy nejde o přepravu prováděnou postupně několika dopravci 

(o využívání a zneužívání pojmu „postupný dopravce“).
• Jaký je rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti dopravce a pojištěním přepra‑

vované zásilky – a jaké bývají negativní důsledky toho, pokud dopravce tyto 
druhy pojištění nerozlišuje.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00–14.00 hod.

OBCHODNÍ SMLOUVY V DOPRAVĚ

KDE A KDY?

17. 03.  Praha
28. 05.  Ústí nad Labem
18. 06.  Hradec Králové
25. 08.  Brno
20. 10.  Praha
26. 11.  Mladá Boleslav

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Seminář poskytne důležité informace pro každého, 
kdo zodpovídá za uzavření  přepravní smlouvy 
v silniční nákladní dopravě – a tedy potřebuje 
znát Úmluvu CMR  a aktuální právní problematiky 
související s přepravní smlouvou v silniční nákladní 
dopravě. 
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Působnost sociálních předpisů. Limity doby řízení a od‑
počinku.

• Ukážeme vám, co se musí evidovat a jak kontrolovat 
záznamy činností řidičů.

• Upřesníme si návaznost činnosti řidičů na zákoník práce.
• Jak se používá tachograf a jaké jsou jeho nové funkce.
• Jak pomůže vyhodnocovací program.
• Co všechno požadují kontrolní orgány a SOD. Příklady 

nejčastějších porušení a vysvětlení konkrétních případů.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 15.00 hod.

REŽIM PRÁCE ŘIDIČŮ

KDE A KDY?

23. 01.  Mladá Boleslav
30. 01.  Hradec Králové
18. 02.  Praha
25. 02.  Brno
23. 04.  Ústí nad Labem
16. 07.  Mladá Boleslav

23. 07.  Hradec Králové
06. 10.  Praha
21. 10.  Brno
22. 10.  Ústí nad Labem
03. 12.  Hradec Králové

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Jste dispečer, vedoucí dopravy či manažer 
dopravní firmy.

• Pracujete v oblasti státního odborného dozoru, 
kontrolních orgánů, jste pedagog odborné školy.

• Nebo se chystáte na zkoušku odborné 
způsobilosti dopravce.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Uplatnění nařízení č. 165/2014 EU a nařízení č. 799/2016 
EU o tachografech v praxi.

• Součásti a funkce digitálního tachografu. Poruchy a 
závady, postup při poruše přístroje nebo karty řidiče.

• Jak používat kartu podniku, jak stahovat data. Co zna‑
menají zvláštní situace.

• Jaká existují příslušenství, nové funkce a nové technolo‑
gie pro práci s daty, zejména využití mobilních zařízení.

• Funkce, technické údaje a vlastnosti tachografů: VDO 
CONTINENTAL, STONERIDGE, EFAS.

• Požadavky na instalaci a ověření přístrojů.
• Povinnosti provozovatele vozidla.
• Kompatibilita karet, některé funkcionality, používání stá‑

vajících pomůcek na stahování a vyhodnocování dat apod.
• Jaké jsou požadavky kontroly na silnici a ve firmě.
• Požadavky kontroly na přístroje (kalibrační štítek, plom‑

by, opatření proti manipulaci).
• Nové funkce: zápis souřadnic – lokalizace polohy ve 

stanoveném časovém intervalu a možnost dálkového 
načtení dat kontrolními složkami.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 15.00 hod.

OD KOTOUČKŮ KE SMART TACHOGRAFŮM

KDE A KDY?

16. 01.  Ústí nad Labem
06. 02.  Hradec Králové
18. 02.  České Budějovice
03. 03.  Praha
16. 04.  Ostrava
28. 04.  Mladá Boleslav

13. 05.  Brno
30. 07.  Ústí nad Labem
22. 10.  Hradec Králové
06. 10.  Mladá Boleslav
08. 12.  Brno

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Předpisy i přístroje se vyvíjí, současné tachografy 
mají nepovinné funkce, které pomáhají řidičům 
i dopravcům, víte o nich?

• Pro provozovatele vozidel, která musí být vybavena 
tachografy.

• Vhodné i pro pracovníky státní správy 
a kontrolních složek.

52



2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

PRACOVNÍ DOBA A PŘESČASY ŘIDIČŮ

KDE A KDY?

21. 01.  Brno
26. 03.  Ústí nad Labem
07. 05.  Olomouc
12. 05.  Praha
19. 05.  České Budějovice
18. 06.  Mladá Boleslav

01. 09.  Praha
15. 09.  Ústí nad Labem 
23. 09.  Brno
08. 10.  Ostrava
08. 10.  Hradec Králové
08. 12.  Mladá Boleslav

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Zodpovídáte za plánování pracovní doby 
a odměňování řidičů.

• Kontrolujete záznamy doby řízení a odpočinku řidičů.
• Zpracováváte evidenci pracovní doby nebo 

připravujete podklady pro mzdy řidičů

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Výklad právních předpisů upravující pracovní dobu řidičů 
a jejich návaznosti.

• Naučíme vás vhodně rozvrhnout pracovní dobu a určit 
délku směny.

• Jak se vyrovnat s náležitostmi práce přesčas, pracovní 
pohotovostí, délkou směny při práci v noční době a pře‑
stávkou v práci.

• Jak vypadá evidence pracovní doby v praxi, povinný ob‑
sah, možné formy, příklady.

• Jak probíhají kontroly a co kontroloři požadují.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

 DOPRAVNÍ PŘEDPISY, PŘESTUPKY A SANKCE VE FRANCII

KDE A KDY?

Konkrétní termíny budeme vypisovat v průběhu roku.
Sledujte naše webové stránky https://skoleni.prodopravce.cz.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Provozujete nákladní či autobusovou dopravu a vaše 
cesty vedou přes Francii?

• Potýkáte se sankcemi a přestupky při kontrolách na 
silnicích ve Francii?

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Legislativní rámec pravidel silničního provozu ve Francii.
• Jaké jsou rychlostní limity.
• Jízda v jízdních pruzích a na kruhových objezdech.
• Omezení provozu některých vozidel, zákazy jízd.
• Odpovědnost řidiče a provozovatele vozidla.
• Jaké jsou obvyklé přestupky, pokuty a jaký má Francie 

bodový systém.
• Kontrolní orgány a silniční kontroly, na co si dát pozor.
• Jak využívají systém EUCARIS francouzské úřady.
• Upozorníme na zvláštní kontroly a situace, např. v sou‑

vislosti s nelegální migrací.
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Právní předpisy a odchylky oproti předpisům v ČR.
• Jaké jsou povinnosti řidiče v Německu?
• Informace o odlišnostech např. u technických podmínek 

provozování vozidla, o způsobu jízdy, rychlosti, omezení 
jízdy některých vozidel, hmotnosti a rozměrů vozidel atd.

• Odlišnosti u dopravních nehod.
• Přeprava nákladu a s ní související povinnosti řidiče.
• Dopravní přestupky řidiče i provozovatele vozidla.
• S jakými trestnými činy v dopravě se nejčastěji setkáváme.
• Řidičská oprávnění a jejich omezení.
• Výčet bodovaných přestupků a možnost odebrání řidič‑

ského průkazu.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

 DOPRAVNÍ PŘEDPISY, PŘESTUPKY A SANKCE V NĚMECKU

KDE A KDY?

Konkrétní termíny budeme vypisovat v průběhu roku.
Sledujte naše webové stránky https://skoleni.prodopravce.cz.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Provozujete nákladní či autobusovou dopravu 
a vaše cesty vedou i přes Německo?

• Potýkáte se sankcemi a přestupky při kontrolách 
na silnicích v Německu?
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CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Kdo má odpovědnost za zajištění nákladu na vozidle 
a jaké jsou předpisy.

• Které standardy a kde se uplatňují, co znamená ná‑
stavba „XL“.

• Jak uložit a rozložit náklad z hlediska hmotnosti 
a zatížení vozidla.

• Metody a principy – tvarové a silové zajištění, výpočet 
počtu úvazů.

• Co požaduje kontrola na silnici a jak to souhlasí s po‑
žadavky zákazníka.

• Ukážeme vám řešení typických případů zajištění 
nákladu z praxe.

2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí  materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

 SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NÁKLADU

KDE A KDY?

13. 02.  Mladá Boleslav
20. 02.  Hradec Králové
07. 04.  Plzeň
14. 07.  Brno
13. 08.  Ústí nad Labem
20. 08.  Hradec Králové

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro všechny zainteresované disponenty, dispečery, 
techniky a další pracovníky, kteří zodpovídají za 
bezpečné a správné uložení a zabezpečení nákladu.

• Pro zájemce z jiných oborů, zejména pokud působí 
jako odesilatelé s využitím praktických příkladů 
a doporučení pro uložení a zajištění různých druhů 
zboží a nákladů.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 13.00 hod.

POUŽÍVÁME SW TAGRA

KDE A KDY?

11. 02.  Praha
05. 03.  Ostrava
12. 03.  Mladá Boleslav
19. 03.  Brno
09. 04.  Hradec Králové
02. 04.  České Budějovice

26. 05.  Praha
18. 06.  Brno
04. 06.  Ostrava
04. 06.  Ústí nad Labem
16. 06.  Plzeň
24. 09.  Ostrava

24. 09.  Mladá Boleslav
03. 11.  Praha
03. 12.  Ostrava
10. 12.  Ústí nad Labem

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro vás, pokud:
• Zodpovídáte za stahování a vyhodnocování dat řidičů.
• Rozhodujete se pro pořízení vyhodnocovacího 

programu TaGra. Nebo již tento program používáte.
• Seznámíte se všemi uživatelskými funkcemi 

a možnostmi využití programu.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Povinnosti dopravce v oblasti záznamů doby řízení a od‑
počinku řidičů.

• Jak funguje program TaGra.
• Jak se stahují data z karet řidičů a digitálních tachografů.
• Co je potřeba pro správné vedení evidence vozidel a řidičů.
• Vyhodnocování dat, příprava dat pro kontrolní orgány, 

příprava a tisk jednotlivých výkazů, plánování pracovních 
režimů řidičů.

• Jaké nejčastější chyby Vás mohou potkat. Řešení kon‑
krétních situací dle dotazů uživatelů.
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2 300 Kč / 1 500 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

vstupní školení – cca 6 hod. 
opakovací školení – cca 4 hod.

CELNÍ PROCEDURY A KARNETY TIR

KDE A KDY?

04. 06. Hradec Králové
24. 09. Praha
15. 10. Ústí nad Labem
29. 10. Ostrava
10. 11. Brno

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Využíváte systém TIR nebo se teprve chystáte do něj 
vstoupit?

• Provádíte nebo budete realizovat přepravy mimo EU?
• Potřebujete znát oblast celních záruk a používání 

karnetů TIR?

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Základní principy Úmluvy TIR.
• Základní pravidla využívání systému TIR držitelem 

karnetu, vyplývající ze Závazného prohlášení dopravní 
společnosti pro přijetí do celního systému TIR a udělení 
oprávnění k užívání běžných karnetů TIR a Manuálu pro 
držitele karnetu TIR.

• Základní celní předpisy a podmínky celního dohledu v 
režimu tranzitu.

• Novinky v oblasti systému TIR a celních předpisů.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

KDE A KDY?

14. 05.  Mladá Boleslav
11. 06.  Ostrava
12. 11.  Ústí nad Labem
03. 12.  Praha

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro všechny, kteří se potřebují zorientovat se 
v pracovněprávních předpisech.

• Pro všechny pozice, kterých se týká povinnost 
dopravce v roli zaměstnavatele, kdy musí plnit 
obecné i specifické povinnosti, vyplývající ze 
zákoníku práce a současně ze zákona o silniční 
dopravě a dalších prováděcích předpisů.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Jaká jsou Vaše povinnosti v případě: rovného zacházení, 
pracovního poměru nebo dohod, odměňování zaměstnan‑
ců a náhrad, pracovní doby (zákoník práce) a dovolené.

• Vedete správně osobní spisy BOZP a vydáváte správně 
potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky?

• Máte správně zpracovány vnitřní předpisy a pracovní řád?
• Jste dobře připraveni na kontrolu? Jaká sankce či soudní 

spor hrozí.
• Vše o požadavku při kontrole úřadu inspekce práce. Vzo‑

rové příklady pracovněprávní dokumentace.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 13.00 hod.

KALKULACE NÁKLADŮ A TVORBA CEN V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

KDE A KDY?

05. 02.    Mladá Boleslav
20. 05.    Ústí nad Labem
09. 09.    Hradec Králové
11. 11.    Ústí nad Labem

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Leží na vašich bedrech odpovědnost cenové 
a nákladové politiky dopravní firmy?

• Seminář je užitečný pro každého, kdo se zajímá 
o kalkulaci nákladů v dopravě a možnosti jejich 
snížení.

• Téma je zajímavé také pro odborné školy, 
společnosti v roli odesilatele, státní instituce atd.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Rámec legislativy daní, která ovlivňuje ceny. Vývoj cenové politiky ČR a EU.
• Jak kalkulovat náklady a jak je optimalizovat. Existuje možnost řešit 

vlivy cen pohonných hmot a mýtného.
• Jaká je vůbec cenová politika dopravních firem. 
• Co jsou to nákladové indexy a k čemu slouží.
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

KONTROLY VE FIRMĚ A NA SILNICI (V PRAXI)

KDE A KDY?

28. 04.    Plzeň

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Jste odpovědnou osobou dopravní firmy?
• Jste součástí týmu ekonomického odboru, 

vedení firmy či vyhodnocujete pracovní dobu 
řidičů?

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

V první části:
• Základy legislativy, druhy kontrol a jejich oznámení.
• Příprava podkladů ke kontrole ze strany dopravce.
• Jak probíhají kontroly a jaký je její rozsah, zastoupení dopravce při kontrole.
• Jak vypadá kontrolní protokol, seznámení s protokolem, námitky.
• Další možné postupy dle výsledku kontroly.
• Příklady obecných nedostatků zjištěných v praxi.

V druhé části:
• Policie ČR jako jeden z kontrolních orgánů (spolupráce s CSPSD, s Celními orgány, 

s odborem dopravy Krajského úřadu, s Inspektorátem životního prostředí, bezpečnosti 
práce, se Státní veterinární správou, mezinárodní spolupráce zejména s policií SRN)

• Kontrola sociálních předpisů (obecně povinnosti řidiče a dopravce, průběh silniční 
kontroly, doklady: nově CMR od 1.1 2019 i u vnitrostátní přepravy, výstupní protokol 
o kontrole, kauce, sankce, foto z kontroly).

• Kontrola technického stavu (obecně právní normy, silniční technická kontrola a její 
průběh, protokol TSK, omezení technické způsobilosti vozidla, zadržení ORV, sankce, 
kauce, foto z kontroly).

• Kontrolní vážení (obecně právní normy, průběh silniční kontroly, protokol o kontrolním 
vážení, sankce, kauce, kontrola vozidel kategorie N1, nově pořízené vozidlo a jeho 
výbava, foto vozidla).

• Kontrola upevnění nákladu (průběh silniční kontroly, výstup, sankce, fotodokumentace)
• nevěnování se řízení (držení hovorového zařízení za jízdy v ruce, sledování tabletu, čtení 

novin.., využití techniky – monokulár, autobus).
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2 900 Kč / 2 400 Kč pro členy Sdružení Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály.

cena

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

9.00 – 14.00 hod.

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

KDE A KDY?
28. 05. Plzeň

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

• Pro všechny firmy a provozující sklady, které 
skladují nebezpečné látky

• Pro bezpečnostní poradce pro přepravu 
nebezpečných věcí.

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

• Skladujete nebezpečné látky, chemikálie?
• Jaké mají mít sklady parametry?
• Plníte při skladování platnou legislativu a znáte všechny 

vaše povinnosti?
• Víte, které nebezpečné látky můžete skladovat pohroma‑

dě a které je třeba oddělit?
• Co se vůbec skrývá pod pojmem společné skladování 

a kdo jsou notifikované osoby.
• Jednotlivé kroky dopravního řetězce chemických látek ‑ 

skladování, podávání k přepravě, vlastní přeprava, potřeb‑
né dokumenty.

• Vysvětlíme vám rizika vztahu BOZP vs. chemické látky.
• Jaká školení mají mít osoby ve skladu?
• Víte, jaké vám hrozí postihy za správní delikty a přestupky?
• Dotazy z praxe účastníků, diskuze nad specifickými che‑

mickými látkami.
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Ing. Květa  
Batovcová

Je kvalifikovaná specialistka 
na výuku sociálního prostředí 
v silniční dopravě, výuku zdravot‑
ních rizik a jejich předcházení, 
prevenci a řešení mimořádných 
událostí v provozu na pozemních 
komunikacích. Akademický titul 
získala na Vysoké škole ekono‑
mické v Praze. Je také absol‑
ventkou studia MBA Basics v TC 
Business School. V ČESMADU 
BOHEMIA zastává funkci vedoucí 
oddělení pojištění.

Ing. Zdeněk  
Gerstner

Absolvent VUT v Brně s dlouho‑
letou praxí v osobní i nákladní 
silniční dopravě v různých 
funkcích od bývalého  ČSAD až 
po dopravního atašé na Zastu‑
pitelském úřadu ČR v Moskvě. 
V současné době pracuje jako 
ředitel regionálního pracoviště 
ČESMAD BOHEMIA v Ústí nad 
Labem. Jeho lektorská činnost 
je zaměřena na problematiku 
přepravy ADR, uložení a upev‑
nění nákladu, pracovní režimy 
v silniční dopravě a digitální ta‑
chografy. Od roku 2012 vykonává 
funkci externího bezpečnostního 
poradce v oblasti přepravy ne‑
bezpečného zboží.

Ing. Lukáš 
Fojtík, MBA

Vystudoval VŠB –TU Ostrava 
fakultu strojní. Na fakultě ekono‑
mické a Liverpool John Moores 
University vystudoval program 
MBA. V oboru dopravy působí od 
roku 2001. V současné době je 
ředitelem regionálního pracovi‑
ště ČESMAD BOHEMIA Ostrava. 
V rámci lektorské činnosti se 
věnuje oblastem: přeprava nebez‑
pečných věcí po silnici, pracovní 
režimy řidičů, digitální tachografy, 
vyhodnocovací programy (např. 
SW TAGRA) a uložení a zajištění 
nákladů na vozidle. Přes 10 let 
působí jako bezpečnostní porad‑
ce pro přepravy ADR.

Michaela  
Gerstnerová

Pracuje od roku 1992 v odbo‑
ru silniční dopravy. Ředitelka 
regionálního pracoviště v Praze 
vystudovala SPŠ strojní, zároveň 
je bezpečnostní poradkyní pro 
přepravu nebezpečných věcí. Je 
držitelkou Certificate of Professi‑
onal Competence for the Road 
Transport Manager, Iru Acade‑
my Ženeva. Vlastní osvědčení 
o odborné způsobilosti k provo‑
zování silniční nákladní dopravy 
a Osvědčení o absolvování pro‑
gramu Psychologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy.
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Ing. Jaromír  
Kahuda

Absolvent Vysoké školy doprav‑
ní v Žilině s dlouholetou praxí 
v oblasti silniční dopravy (např. 
ředitel Krajského dopravního 
střediska v Českých Budějovi‑
cích). Je předním odborníkem 
v oblasti přepravy nebezpečných 
věcí, pracovních režimů v dopra‑
vě, přepravy potravin, legislativy 
ČR a EU.

František  
Holub

Vystudoval Střední průmyslovou 
školu automobilní v Českých Bu‑
dějovicích a od roku 2008 se věnuje 
lektorské činnosti v oboru silniční 
dopravy. Mezi jeho stěžejní témata 
patří digitální tachograf, pracovní 
režimy, upínání nákladu, SW TAGRA 
a ADR. V současnosti působí jako 
ředitel pobočky ČESMAD BOHEMIA 
v Českých Budějovicích a lektor. 

Jiří  
Hurník

Absolvent SPŠ strojní a SPŠ 
dopravní se zaměřením na kon‑
strukci a diagnostiku silničních 
vozidel. Přes deset let zajišťuje 
nejen pro dopravní firmy funkci 
Bezpečnostního poradce pro pře‑
pravu nebezpečných věcí včetně 
výbušnin a radioaktivních látek, 
poradenskou činnost vykonává 
v oblasti stahování dat z digitál‑
ních tachografů a pracovních 
režimů. Je ředitelem regionální‑
ho pracoviště Plzeň. Předmětem 
jeho lektorské činnosti jsou tyto 
oblasti: Přepravy ADR, obsluha 
digitálního tachografu, pracovní 
režimy řidičů, bezpečná a defen‑
zivní jízda, silniční kontroly, TaGra 
pro uživatele.

Mgr. Vladimír  
Kydlíček

Vystudoval provoz automobilové 
dopravy a informační systémy. 
V Ústavu pro výzkum motorových 
vozidel působil v oblasti technic‑
kých předpisů a informací oboru 
silničních vozidel. Specializuje se 
na oblast technických standar‑
dů vozidel a zejména digitální 
tachograf. Přednáší především 
předměty v návaznosti na tech‑
nické a sociální předpisy. 
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Ing. Jan  
Medveď

Absolvent VŠE v Praze, obor 
zahraniční obchod. Držitel 
„Certificate in Market Economy 
Logistics“ z Princeton University 
a VŠE. Je držitelem odborné 
způsobilosti dopravce. V letech 
1990 – 2002 zaměstnanec Minis¬‑
terstva dopravy se zaměřením 
na vztahy v mezinárodní silniční 
dopravě a dvoustranné dohody, 
zástupce ČR v CEMTu a EHK 
OSN. Od roku 2002 vedoucí od‑
boru legislativy a mezinárodních 
vztahů ČESMAD BOHEMIA.

Ing. Zdeněk  
Pikous, MBA

Absolvent elektrotechnické 
fakulty ČVUT Praha a studia MBA 
v TC Business School. V oboru 
silniční dopravy působí od roku 
1993, od roku 2001 na pozici 
ředitele Školicího a poradenské‑
ho střediska ČESMAD BOHEMIA. 
Specializuje se na přepravy 
nebezpečných věcí po silnici. Je 
členem expertní skupiny IRU 
pro přepravy ADR a prezidentem 
evropské asociace školicích 
středisek EuroTra.

Ing. Vladimír  
Lison

Absolvent ČZU TF Praha obor 
Silniční a městská automobilová 
doprava. Vykonával funkci ex‑
terního bezpečnostního poradce 
pro přepravu nebezpečných věcí 
ADR. V současné době působí na 
ČESMADU jako expert a lektor 
školení bezpečnostních poradců, 
řidičů ADR, uložení a upevnění 
nákladu, pracovních režimů, 
obsluhy digitálního tachografu 
a dalších témat školení řidičů.  

Ing. Vojtěch  
Máša

Absolvent Právnické fakulty MU 
v Brně, studijní obor Místní sprá‑
va. Absolvent VUT v Brně, studij‑
ního programu Soudní inženýrství 
– Expertní inženýrství v dopravě 
na Ústavu soudního inženýrství. 
V současné době pracuje jako 
ředitel regionálního pracoviště 
ČESMAD BOHEMIA v Brně. Již 
více než 20 let se věnuje oblasti 
legislativy v silniční dopravě. Páté 
funkční období působí jako příse‑
dící u Městského soudu v Brně.
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Bc. Martin 
Sigmund

Absolvent přírodovědecké 
fakulty Ostravské Univerzity, obor 
Politická a kulturní geografie. 
Od roku 2014 pracuje v oblasti 
silniční dopravy. Předmětem jeho 
lektorské činnosti jsou pracovní 
režimy řidičů a obsluha digitál‑
ního tachografu. Na regionálním 
pracovišti ČESMAD Bohemia 
v Ostravě zajišťuje organizaci 
školících akcí a vykonává bezpeč‑
nostní poradenství pro přepravu 
nebezpečných věcí ADR.

Miloslav 
Válek

Absolvent SPŠ strojní a SPŠ 
dopravní se zaměřením na kon‑
strukci a diagnostiku silničních 
vozidel. Odborník na systémy 
managementu kvality, ochrany 
životního prostředí a bezpeč‑
nosti. Držitel osvědčení o od‑
borné způsobilosti k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Bezpečnostní porad‑
ce pro přepravu nebezpečných 
věcí. Dlouhodobě se zabývá také 
problematikou přeprav potravin 
a krmiv.

Bc. Ondřej 
Síbek, DiS

Celý jeho profesní i studijní život 
je propojen se silniční dopravou. 
Vystudoval Vyšší odbornou školu 
dopravní a poté Vysokou školu 
obchodní v Praze. V roce 2009 
získal osvědčení o odborné způ‑
sobilosti bezpečnostního poradce 
pro přepravu nebezpečných 
věcí po silnici. Nyní se věnuje 
lektorské činnosti, např. školení 
řidičů ADR, pracovní režimy, digi‑
tální tachografy, silniční kontroly 
a další. Zároveň je vedoucím bez‑
pečnostních poradců ČESMAD 
BOHEMIA.
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Vybrali jste si seminář nebo školení,  
kterého se chcete zúčastnit?
Teď už stačí jen objednat

Jak?

Možností máte více, stačí si vybrat pro vás tu nejvhodnější:

• elektronicky prostřednictvím našich internetových stránek

• použít telefon a zavolat našemu zástupci

• zaslat poptávku

• vyplnit a poslat papírovou přihlášku

Jak zaplatit?

• elektronicky prostřednictvím našich internetových stránek

• na základě vystavení zálohové faktury

• v hotovosti přímo při prezentaci - pozor však na všeobecné 
obchodní podmínky

Je vás hodně?

• Přijedeme za vámi. Školení může být i u vás.

• Domluvíme se určitě a kurz bude odpovídat přesně vašim potře-
bám a očekáváním.

Storno podmínky

•  odhlášení nejméně 2 dny před dnem konání školení - storno 
poplatek činí 0 % ceny školení

• odhlášení nejméně 1 den - storno poplatek činí 50 % ceny školení

• odhlášení méně než 1 den nebo absence bez předchozího odhlá-
šení – storno poplatek činí 100 % ceny školení.

Úplné znění Obchodních podmínek školicího střediska je vystaveno na

https://skoleni.prodopravce.cz
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Regionální pracoviště a školicí středisko
Praha

Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha – Podolí
Tel.: 241 040 127
E‑mail: skoleni.praha@cesmad.com

Brno

Podhájí 1956/1a
621 00 Brno – Řečkovice
Tel.: 549 274 350
E‑mail: skoleni.brno@cesmad.com

Ostrava

Na Obvodu 3012/19
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 618 930
E‑mail: skoleni.ostrava@cesmad.com

Hradec Králové

Koutníkova 272/39
501 01 Hradec Králové
Tel.: 495 537 221
E‑mail: skoleni.hradec@cesmad.com

Ústí nad Labem

U Trati 3448/10
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 209 102
E‑mail: skoleni.usti@cesmad.com

České Budějovice

Pekárenská 255/77, Areál GW Jihotrans
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 425 949
E‑mail: skoleni.budejovice@cesmad.com

Plzeň

Domažlická 1061/174
314 55 Plzeň
Tel.: 377 388 489
E‑mail: skoleni.plzen@cesmad.com

ŠKOLICÍ STŘEDISKO 
Sdružení automobilových dopravců
Praha

Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 – Podolí
Tel.: 241 040 108
E‑mail: skoleni@cesmad.com

Podrobné kontaktní údaje najdete na: https://skoleni.prodpravce.cz
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Smím během odpočinku spát?
Kolik jízd můžu mít za týden?
Mohu být za volantem 15 hodin?

Pořád se ptáte...

Na školení řidičů Vám odpovíme...

ŠKOLICÍ 
PROSTORY MÁME 
PO CELÉ ČR
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