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Skoro každý den rozvineme své dosavadní znalosti a dovednosti a posuneme 
se v poznání o krok dál.

Jak ale udělat velký krok nebo dokonce poskočit vpřed?

Máte-li chuť věnovat kus ze svého času na vzdělání, přijďte k nám. 
Jsme odborníky v oboru silniční nákladní i autobusové dopravy.

Zaběhlé klišé 

VZDĚLÁVÁNÍ NÁS PROVÁZÍ PO CELÝ ŽIVOT
stále platí.

Tým školicího střediska
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Profesionální řidiči mají zákonem stanovenou povinnost 
prodlužovat platnost své profesní způsobilosti pravidelným 
školením.

Manažerská
školení
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Školení
řidičů
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Cyklus odborných seminářů Akademie silniční dopravy je 
vytvořen pro potřeby vzdělávání pracovníků logistických a 
dopravních firem na všech úrovních.

Přeprava nebezpečného nákladu po silnici se řídí Dohodou 
ADR. Naše školicí středisko nabízí všechna potřebná školení. 
Základní i speciální kurzy.

Odborné
semináře
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Kontakty
a informace
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Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA je připraveno reagovat 
i mimo rámec ročního plánu nabídkou školení na vaše přání, 
dle vašich potřeb.

Veškeré kontakty a představení našich odborníků, které 
naše kurzy lektorují a představují záruku spokojenosti účast-
níků s odbornou úrovní školení a seminářů.



školení | kurzy | semináře
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- odborný pracovník silniční nákladní dopravy
- odborný pracovník silniční osobní dopravy 

 ĥ 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 zabývající se širokým spek‑
trem témat nejen z oblasti dopravy.

 ĥ Akademie silniční dopravy je ideální průpra‑
vou pro zvládnutí zkoušky odborné způsobi‑
losti dopravce.

 ĥ 1. blok: řízení firmy a lidských zdrojů – Marke‑
ting dopravní firmy

 ĥ 2. blok: legislativa silniční dopravy – Sociální 
předpisy v silniční dopravě

 ĥ 3. blok: pracovní, obchodní a živnostenské 
právo – ekonomika dopravní firmy

 ĥ 4. blok – nákladní doprava: Smluvní vztahy při 
přepravě nákladu – Celní režimy – Zvláštní dru‑
hy přepravy nákladu – Náklady a ceny silniční 
nákladní dopravy

 ĥ 4. blok – autobusová doprava: Předpisy pro 
přepravu osob a dopravní obslužnost – Pra‑
covní režimy řidičů: přeprava osob – Náklady 
a ceny autobusové dopravy 

 ĥ 4 x dvoudenní školení + 1 den zkouška
 ĥ 3 tematické bloky a jeden blok rozdělený 

zvlášť pro nákladní a autobusovou dopravu

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY 

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

dodatečné informace
Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej financovat z fondů vzděláva‑
cích projektů či prostředků od Úřadu práce.

Možnost přiobjednat si kurz: Zpracování případové studie = příprava na zkoušku odborné způsobilosti.

Cyklus školení je možno zakončit zkouškou, která se skládá z testu a případové studie.

Po úspěšném absolvování zkoušky získá absolvent certifikát Unie mezinárodní silniční dopravy IRU 
a certifikát o absolvování akreditovaného školicího programu.

V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně  ‑ domluveny jsou speciální ceny.

Manažerská školení
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Příprava na zkoušku:
Případová studie 2 300 Kč bez DPH
   1 500 Kč bez DPH pro členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA, 
viz str. 42

 Od Do Název školení Místo
 21. 02. 22. 02. 1. blok ASD: řízení a marketing Praha
 14. 03. 15. 03. 2. blok ASD: legislativa Praha
 04. 04. 05. 04. 3. blok ASD: právo a ekonomika Praha
 25. 04. 26. 04. 4. blok ASD: provoz ND Praha
 02. 05. 03. 05. 4. blok ASD: provoz AD Praha
 16. 05. 16. 05. Případová studie ‑ nákladní doprava Praha
 17. 05. 17. 05. Certifikát IRU ‑ Akademie silniční dopravy Praha
 17. 05. 17. 05. Zkouška, certifikace ‑ Akademie silniční dopravy Praha
 03. 10. 04. 10. 1. blok ASD: řízení a marketing Brno
 24. 10. 25. 10. 2. blok ASD: legislativa Brno
 14. 11. 15. 11. 3. blok ASD: právo a ekonomika Brno
 28. 11. 29. 11. 4. blok ASD: provoz ND Brno
 28. 11. 29. 11. 4. blok ASD: provoz AD Brno
 05. 12. 05. 12. Případová studie ‑ nákladní doprava Brno
 06. 12. 06. 12. Certifikát IRU ‑ Akademie silniční dopravy Brno
 06. 12. 06. 12. Zkouška, certifikace ‑ Akademie silniční dopravy Brno

termíny

cena | pro členy Sdružení| 20 500 Kč24 500 Kč 
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály

Manažerská školení
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ŘÍZENÍ A MARKETING 
1. BLOK - AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

 ĥ Tento blok rozšiřuje odborné znalosti o ob‑
last marketingu a řízení lidských zdrojů. 

 ĥ Ve zkoušce odborné způsobilosti jsou 
otázky i k těmto tématům, která jsou důležitá 
a zajímavá nejen pro manažery.

 ĥ 1. den – řízení lidských zdrojů
‑ základní principy řízení firmy
‑ podpora a rozvoj řídící způsobilosti 

vedoucích pracovníků
‑ efektivní hodnocení ke zvyšování vý‑

konnosti
 ĥ 2. den – marketing v dopravě

‑ oblasti aplikace marketingu
‑ marketingový plán
‑ marketingové analýzy
‑ marketingové strategie
‑ marketingový mix

 ĥ dvoudenní školení 

Od  Do Místo
21. 02. 22. 02. Praha
03. 10. 04. 10. Brno

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 5 000 Kč6 000 Kč 

Manažerská školení
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LEGISLATIVA 
2. BLOK - AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

 ĥ Rámec zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení 
pro provozování silniční dopravy a dodr‑
žování sociálních předpisů představuje 
nezbytný pilíř znalostí pro provozní i vedoucí 
pracovníky silniční dopravy.

 ĥ 1. den – legislativa silniční dopravy, tech-
nická základna

‑ nařízení a směrnice ES pro přístup k 
povolání silničního dopravce

‑ zákon o silniční dopravě
‑ podmínky provozování mezinárodní 

silniční dopravy
‑ povinnosti silničního dopravce a podni‑

katele v silniční dopravě
‑ technické předpisy pro provoz silnič‑

ních vozidel
 ĥ 2. den – sociální předpisy, BOZP

- povinnosti dopravce v oblasti režimu 
práce řidičů

‑ působnosti nařízení 561/2006 EU a 
prováděcích předpisů

‑ limity doby řízení a odpočinku, použí‑
vání tachografu

‑ pracovní doba řidičů
‑ kontroly řidičů a dopravců, časté chyby 

a porušení předpisů
‑ požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci

 ĥ dvoudenní školení

Od  Do Místo 
14. 03. 15. 03. Praha
24. 10. 25. 10. Brno

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 5 000 Kč6 000 Kč 

Manažerská školení
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PRÁVO A EKONOMIKA 
3. BLOK - AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

 ĥ Podnikání v silniční dopravě je vázaná 
živnost, se kterou souvisí mnoho povinností 
zejména v oblasti účetnictví a zaměstnava‑
telských vztahů. Více či méně se týkají pra‑
covníka dopravní firmy na kterékoli pozici.

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

 ĥ 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

 ĥ dvoudenní školení 

Od  Do Místo
04. 04. 05. 04. Praha
14. 11. 15. 11. Brno

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 5 000 Kč6 000 Kč 

Manažerská školení
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PROVOZ – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
4. BLOK - AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

 ĥ Potřebujete získat více informací o legislativě, 
sociálních předpisech či cenové politice v au‑
tobusové dopravě? Nebo se dokonce chys‑
táte se na zkoušku odborné způsobilosti? 

 ĥ Speciální blok cyklu Akademie silniční do‑
pravy pro pracovníky silniční osobní dopravy 
zahrnuje oblast pravidelné i příležitostné 
přepravy osob.

 ĥ 1. den – předpisy v autobusové dopravě
 - legislativní podmínky provozování 

autobusové dopravy
 ‑ předpisy EU a ČR o veřejných službách 

v přepravě cestujících 
 ‑ zajišťování veřejné dopravy, kompen‑

zace
 ‑ povinnosti dopravce v linkové dopravě

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

 ‑ pracovní režimy řidičů příležitostné 
autobusové dopravy

 ‑ 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

 ĥ dvoudenní školení 

Od  Do Místo
02. 05. 03. 05. Praha
28. 11. 29. 11. Brno

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 5 000 Kč6 000 Kč 

Manažerská školení
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PROVOZ – NÁKLADNÍ DOPRAVA
4. BLOK - AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

 ĥ Silniční doprava obsahuje v obchodním 
vztahu některá úskalí, jejichž znalostí lze 
předejít následným komplikacím a finanč‑
ním ztrátám. Současně je důležité vědět, že 
některé druhy přeprav mají svá specifika 
a jejich realizace vyžaduje různá opatření 
nebo povolení.

 ĥ 1. den – smluvní vztahy v dopravě
‑ přepravní a zasilatelské smlouvy, do‑

pad nového občanského zákoníku 
‑ Úmluva CMR, nákladní list CMR
‑ všeobecné přepravní podmínky, odpo‑

vědnost za přepravu
 ĥ 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 teplo‑

tou a potravin, krmiv, zvířat a odpadů, 
podmínky nadměrných přeprav

‑ omezení jízd některých druhů vozidel

 ĥ dvoudenní školení 

Od  Do Místo
25. 04. 26. 04. Praha
28. 11. 29. 11. Brno

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY

pro koho je kurz určen co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 5 000 Kč6 000 Kč 

Manažerská školení
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ADR PRO ŘIDIČE

 ĥ Jste řidič, který přepravuje nebezpečný náklad? Pak je pro Vás toto školení 
nezbytné a povinné. Přijďte, vše Vám rádi vysvětlíme.

 ĥ 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

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

ADR ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

ADR školení
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 ĥ obnovovací kurz
• účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním kurzu

 ĥ 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

 ĥ 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

 Specializační kurzy:
• 1 500 Kč bez DPH – kurz pro přepravu v cisternách
•    700 Kč bez DPH – rozšíření o vybranou třídu
• 2 500 Kč bez DPH – speciální kurz pro přepravu látek 1. nebo 7. třídy

cena

cena

| pro členy Sdružení

| pro členy Sdružení

| 3 200 Kč

| 2 000 Kč

3 500 Kč 

2 300 Kč 

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály

základní kurz

obnovovací kurz

dodatečné informace
Školení je zakončeno písemnou zkouškou, pod 
dohledem pověřeného zkušebního komisaře 
z Ministerstva dopravy ČR.

ADR školení
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 Od Do Místo 
 06. 01.  08. 01.  Olomouc
 06. 01.  08. 01.  Liberec
 06. 01.  08. 01.  Praha 4
 06. 01.  08. 01.  České Budějovice
 13. 01.  15. 01.  Hradec Králové
 13. 01.  15. 01.  Plzeň
 13. 01.  15. 01.  Brno
 20. 01.  22. 01.  Praha 4
 20. 01.  22. 01.  Ústí nad Labem
 20. 01.  22. 01.  Ostrava
 27. 01.  29. 01.  Sokolov
 27. 01.  29. 01.  České Budějovice
 27. 01.  29. 01.  Brno
 03. 02.  05. 02.  Praha 4
 03. 02.  05. 02.  Chomutov
 03. 02.  05. 02.  Valašské Meziříčí
 10. 02.  12. 02.  České Budějovice
 10. 02.  12. 02.  Plzeň
 10. 02.  12. 02.  Brno
 10. 02.  12. 02.  Hradec Králové
 17. 02.  19. 02.  Ústí nad Labem
 17. 02.  19. 02.  Praha 4
 17. 02.  19. 02.  Ostrava
 24. 02.  26. 02.  Pardubice
 24. 02.  26. 02.  České Budějovice
 24. 02.  26. 02.  Brno
 03. 03.  05. 03.  Olomouc
 03. 03.  05. 03.  Praha 4
 03. 03.  05. 03.  Liberec
 10. 03.  12. 03.  České Budějovice
 10. 03.  12. 03.  Plzeň
 10. 03.  12. 03.  Brno
 10. 03.  12. 03.  Hradec Králové
 17. 03.  19. 03.  Ústí nad Labem
 17. 03.  19. 03.  Praha 4
 17. 03.  19. 03.  Ostrava
 24. 03.  26. 03.  České Budějovice
 24. 03.  26. 03.  Brno

 Od Do Místo
 31. 03.  02. 04.  Sokolov
 31. 03.  02. 04.  Olomouc
 31. 03.  02. 04.  Hradec Králové
 07. 04.  09. 04.  České Budějovice
 07. 04.  09. 04.  Praha 4
 07. 04.  09. 04.  Valašské Meziříčí
 07. 04.  09. 04.  Chomutov
 14. 04.  16. 04.  Plzeň
 14. 04.  16. 04.  Brno
 21. 04.  23. 04.  Praha 4
 21. 04.  23. 04.  Ústí nad Labem
 21. 04.  23. 04.  Ostrava
 28. 04.  30. 04.  Pardubice
 28. 04.  30. 04.  Brno
 28. 04.  30. 04.  České Budějovice
 05. 05.  07. 05.  Praha 4
 05. 05.  07. 05.  Šumperk
 05. 05.  07. 05.  Liberec
 12. 05.  14. 05.  Hradec Králové
 12. 05.  14. 05.  Brno
 12. 05.  14. 05.  České Budějovice
 12. 05.  14. 05.  Plzeň
 19. 05.  21. 05.  Ústí nad Labem
 19. 05.  21. 05.  Praha 4
 19. 05.  21. 05.  Ostrava
 26. 05.  28. 05.  Sokolov
 26. 05.  28. 05.  Brno
 26. 05.  28. 05.  České Budějovice
 02. 06.  04. 06.  Chomutov
 02. 06.  04. 06.  Olomouc
 02. 06.  04. 06.  Praha 4
 09. 06.  11. 06.  Hradec Králové
 09. 06.  11. 06.  Brno
 09. 06.  11. 06.  Plzeň
 16. 06.  18. 06.  Ústí nad Labem
 16. 06.  18. 06.  Praha 4
 16. 06.  18. 06.  Ostrava
 23. 06.  25. 06.  Pardubice

termíny

ADR školení
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 Od Do Místo 
23. 06.  25. 06.  Brno
 23. 06.  25. 06.  České Budějovice
 30. 06.  02. 07.  Sokolov
 30. 06.  02. 07.  Valašské Meziříčí
 07. 07.  09. 07.  Olomouc
 07. 07.  09. 07.  Praha 4
 07. 07.  09. 07.  Liberec
 14. 07.  16. 07.  Hradec Králové
 14. 07.  16. 07.  Brno
 14. 07.  16. 07.  Plzeň
 21. 07.  23. 07.  Ústí nad Labem
 21. 07.  23. 07.  Ostrava
 21. 07.  23. 07.  Praha 4
 28. 07.  30. 07.  Brno
 28. 07.  30. 07.  České Budějovice
 04. 08.  06. 08.  Chomutov
 04. 08.  06. 08.  Olomouc
 04. 08.  06. 08.  Praha 4
 11. 08.  13. 08.  Hradec Králové
 11. 08.  13. 08.  Brno
 11. 08.  13. 08.  Plzeň
 18. 08.  20. 08.  Praha 4
 18. 08.  20. 08.  Ústí nad Labem
 18. 08.  20. 08.  Ostrava
 25. 08.  27. 08.  Pardubice
 25. 08.  27. 08.  Sokolov
 25. 08.  27. 08.  Brno
 25. 08.  27. 08.  České Budějovice
 01. 09.  03. 09.  Praha 4
 01. 09.  03. 09.  Olomouc
 01. 09.  03. 09.  Liberec
 08. 09.  10. 09.  Hradec Králové
 08. 09.  10. 09.  Brno
 08. 09.  10. 09.  České Budějovice
 08. 09.  10. 09.  Plzeň
 15. 09.  17. 09.  Praha 4
 15. 09.  17. 09.  Ústí nad Labem
 15. 09.  17. 09.  Ostrava
 22. 09.  24. 09.  Brno
 29. 09.  01. 10.  Šumperk

 Od Do Místo 
29. 09.  01. 10.  České Budějovice
 06. 10.  08. 10.  Chomutov
 06. 10.  08. 10.  Praha 4
 06. 10.  08. 10.  Valašské Meziříčí
 13. 10.  15. 10.  Hradec Králové
 13. 10.  15. 10.  Brno
 13. 10.  15. 10.  Plzeň
 20. 10.  22. 10.  Praha 4
 20. 10.  22. 10.  Ústí nad Labem
 20. 10.  22. 10.  Ostrava
 27. 10.  29. 10.  Sokolov
 27. 10.  29. 10.  Brno
 27. 10.  29. 10.  České Budějovice
 03. 11.  05. 11.  Olomouc
 03. 11.  05. 11.  Praha 4
 03. 11.  05. 11.  Liberec
 10. 11.  12. 11.  Hradec Králové
 10. 11.  12. 11.  Brno
 10. 11.  12. 11.  České Budějovice
 10. 11.  12. 11.  Plzeň
 17. 11.  19. 11.  Ústí nad Labem
 17. 11.  19. 11.  Praha 4
 17. 11.  19. 11.  Ostrava
 24. 11.  26. 11.  Pardubice
 24. 11.  26. 11.  Sokolov
 24. 11.  26. 11.  Brno
 24. 11.  26. 11.  České Budějovice
 01. 12.  03. 12.  Chomutov
 01. 12.  03. 12.  Praha 4
 01. 12.  03. 12.  Valašské Meziříčí
 08. 12.  10. 12.  Hradec Králové
 08. 12.  10. 12.  Brno
 08. 12.  10. 12.  Plzeň
 15. 12.  17. 12.  Ústí nad Labem
 15. 12.  17. 12.  Praha 4
 15. 12.  17. 12.  České Budějovice
 15. 12.  17. 12.  Ostrava

ADR školení
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BEZPEČNOSTNÍ PORADCE PRO ADR 

 ĥ Chystáte se na zkoušku pro bezpečnostní 
poradce pro přepravu nebezpečných věcí? 
Toto školení je nutné pro získání osvědčení. 
Najděte si termín, který vyhovuje právě Vám.

ADR ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ získáte základní informace o přepravě ne‑

bezpečných věcí
 ĥ detailně proberete Dohodu ADR 2017 – 

Příloha A a B
 ĥ 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.

 ĥ metody a postupy při výkonu funkce bez‑
pečnostního poradce

 ĥ vyzkoušíte si vzorové testy a zpracování 
případových studií

 ĥ 2x třídenní kurz

Od  Do Místo
07. 03. 23. 03. Praha
12. 09. 21. 09. Brno
07. 11. 23. 11. Praha

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 12 000 Kč13 000 Kč 

POZOR
Podmínkou pro absolvování zkoušky (organi‑
zuje CDV Brno) je úplné střední vzdělání (ma‑
turita), čistý výpis z trestního rejstříku a osvěd‑
čení o absolvování tohoto školení.

dodatečné informace
Po absolvování kurzu získá uchazeč osvědčení 
o absolvování školení, to je platné 5 let.

Školení se provádí pro všechny specializace.

Možnost zakoupit Dohodu ADR 2017.

ADR školení
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BEZPEČNOSTNÍ PORADCE PRO ADR - OBNOVA

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

ADR ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ zopakujete si přílohu A a B dle dohody ADR 2017
 ĥ získáte informace o ostatních právních normách 

týkajících se přepravy nebezpečných věcí
 ĥ vyzkoušíte si zpracovat vzorové testy

 ĥ třídenní kurz

Od  Do Místo
21. 03. 23. 03. Praha
19. 09. 21. 09. Brno
21. 11. 23. 11. Praha

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, oběd a školicí materiály
cena | pro členy Sdružení 

  a klubu DGSA
| 7 000 Kč8 000 Kč 

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 indivi‑
duální přípravu.

ADR školení
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ADR PRO OSTATNÍ OSOBY

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

 ĥ POZOR! Školení je povinné pro odpovídající 
zaměstnance silničních dopravců, odesilate‑
lů, personál provádějící nakládku a vykládku 
nebezpečných věcí a personál zasilatel‑
ských organizací

 ĥ Je rovněž povinné pro řidiče provádějí-
cí přepravu v tzv. vyňatém, omezeném 
a „podlimitním“ množství.

ADR ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Získáte informace a vysvětlení vybraných částí 

Dohody ADR.
 ĥ Jaké jsou požadavky předepsané pro přepravu 

nebezpečných věcí?
 ĥ Víte, jaké jsou Vaše úkoly a odpovědnost týkající 

se silniční dopravy nebezpečných věcí?
 ĥ Znáte veškerá rizika a nebezpeční vyplývající z 

přepravy nebezpečných věcí, rizika zranění, pod‑
mínky nakládky a vykládky?

 ĥ 9.00–17.00 hod.

Školení se standardně koná v rámci druhého dne 
školení ADR pro řidiče.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

termíny

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

ADR školení
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ŠKOLENÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

 ĥ Vstupní školení je určeno zájemcům o získání 
průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, 
kteří dosud nevlastní průkaz profesní způsobi‑
losti a nevztahuje se na ně některá z výjimek 
ze zákona, musí absolvovat vstupní školení 
a složit zkoušku. Vstupní školení pro řidiče, dr‑
žitele řidičského oprávnění C i D, má základní 
rozsah 140 hodin. Z toho je 130 hodin teore‑
tická výuka stanovených odborných předmě‑
tů 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. 

 ĥ Školení 35 hod. pro získání nebo obnovu 
průkazu profesní způsobilosti řidiče.

 ĥ 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.

 ĥ Stejné podmínky platí pro řidiče, kteří již byli 
držiteli dokladu profesní způsobilosti, ale 
nesplní podmínky pro prodloužení platnosti 
na dalších pět let, např. nestihnou absolvo‑
vat pět předepsaných kurzů do data plat‑
nosti dokladu. K obnově dokladu profesní 
způsobilosti je nezbytné potvrzení o absol‑
vování předepsaného školení v rozsahu 35 
hod. Výcvik a zkouška není v tomto případě 
požadována.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

pro koho je kurz určen

 ĥ 140  hod. – základní vstupní školení 
 ĥ 35 hod. – školení pro dodatečné získání 

nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti

Cena vstupního školení bude stanovena podle počtu účastníků v kurzu.

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení a školicí materiály

cena - 35 hodin | pro členy Sdružení| 5 000 Kč7 500 Kč 

Školení řidičů
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 ĥ zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a 
ekonomické jízdy

 ĥ vnitrostátní a mezinárodní předpisy vztahující 
se k silniční do‑ pravě

 ĥ bezpečnost silničního provozu a ochrana 
životního prostředí

 ĥ úvod do logistiky, vývojové trendy v silniční 
dopravě

 ĥ hospodářské prostředí a organizace doprav‑
ního trhu

 ĥ sociálně – právní prostředí v silniční dopravě
 ĥ zdravotní rizika, řešení mimořádných událostí 

v silniční dopravě
 ĥ výcvik na vozidle (pouze vstupní školení)

 ĥ kurz vstupního školení je otevřen podle počtu 
přihlášených zájemců

 ĥ kurz 35 hod. může být absolvován v rámci 
termínů pravidelných školení 

co se na kurzu dozvím

termíny

Školení řidičů
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PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ  

 ĥ Školení je určeno pro řidiče, kteří již vlastní 
průkaz profesní způsobilosti. Ti musí do konce 
platnosti průkazu absolvovat 35 hodin zdo‑
konalovacího školení v pravidelných ročních 
kurzech v rozsahu sedm hodin. Po absolvo‑
vání každého ročního školení je řidiči účast 
zaznamenána do formuláře „Potvrzení o ab-
solvování pravidelného školení“ a odesláno 
hlášení obci s rozšířenou působností dle místa 
bydliště řidiče. Potvrzení účasti na školení je 
podmínkou vydání nového dokladu. Školení 
lze cíleně zaměřit na potřeby firmy a řidičů. Za 
tímto účelem akreditované školicí středisko 
ČESMAD BOHEMIA nabízí toto školení formou 
specializovaných tematických modulů, které 
přednáší odborníci dané oblasti. Jednotlivá 
témata rozvíjejí předměty ze vstupního školení 
a jsou maximálně zaměřena na uplatnění v ka‑
ždodenní praxi řidiče.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

pro koho je kurz určen
V rámci pravidelných školení řidičů nabízíme násle‑
dující témata:

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

 ĥ Bezpečná a defenzivní a jízda
Příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní 
a represivní opatření, technický vývoj vozidel 
a jejich bezpečnostních systémů, stav pozem‑
ních komunikací, rozvoj schopností a doved‑
ností řidiče pro zvýšení bezpečnosti.

 ĥ Pracovní režimy řidičů 
Limity doby řízení a odpočinku, funkce a použí‑
vání tachografu, náhradní záznamy činnosti ři‑
diče, zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, 
odpočinek na trajektu, režim výjimek), způsoby 
kontroly.

 ĥ Digitální tachograf
Konstrukce a funkce digitálního tachografu, 
povinnosti držitele karty řidiče, manuální zadá‑
vání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, 
export dat, ovládání přístroje v konkrétních 
situacích. ĥ 7 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 000 Kč1 500 Kč 

Školení řidičů
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 ĥ Uložení a upevnění nákladu
Požadavky předpisů a odpovědnost řidiče za 
uložení a zabezpečení nákladu, síly působící na 
náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché vý‑
počty počtu úvazů, upínací a zajišťovací prostřed‑
ky, příklady upevnění různých druhů nákladů.

 ĥ Dopravní předpisy aktuálně
Pravidla provozu na pozemních komunikacích 
v ČR, aktuální změny a novinky zákona a prová‑
děcích předpisů, výklad znění s ohledem na profi 
řidiče, chování řidiče v konkrétních situacích.

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

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

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

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

 ĥ Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Pracovní režimy řidičů silničních motorových 
vozidel pro přepravu osob – příležitostná (nepra‑
videlná) osobní doprava, linková osobní doprava, 
a městská autobusová doprava.

 ĥ 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 odpočinku, silniční tech‑
nické kontroly, kontrolní vážení, měření rychlosti. 
Průběh kontroly a sankce.

 ĥ Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravi‑
delné přepravě, dodržování přepravního řádu, 
řidič jako zástupce firmy, komunikace s cestující‑
mi, řešení konfliktů, základy psychologie jednání 
řidiče.

 ĥ První pomoc
Univerzální postupy při řešení krizových zdravot‑
ních 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 poskyto‑
vání první pomoci.

 ĥ Sebepoznání profi řidiče
Náplní kurzu je poznání sebe samého, tzn. odha‑
lení své osobnosti a uvědomit si i to, co bylo do‑
posud skryté, poznání vlastních slabin, možností 
a omezení. Seznámení se s psychickými jevy, 
které jsou spojené s dopravou (iluze, klamy), 
dalšími tématy jsou např. agrese a její zvládání, 
stres a relaxační techniky.

Školení řidičů
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termíny

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

 04. 12. Hospodárná a ekologická jízda 
 15. 12. Sebepoznání profi řidiče 
 29. 12. Pracovní režimy řidičů

BRNO
 04. 01. Silniční kontroly
 07. 01. Pracovní režimy řidičů
 21. 01. Uložení a upevnění nákladu
 04. 02. Pracovní režimy řidičů
 18. 02. Digitální tachografy
 04. 03. Uložení a upevnění nákladu
 18. 03. Pracovní režimy řidičů
 08. 04. Pracovní režimy řidičů
 22. 04. Digitální tachografy
 06. 05. Uložení a upevnění nákladu
 20. 05. Pracovní režimy řidičů
 03. 06. Silniční kontroly
 17. 06. Pracovní režimy řidičů
 08. 07. Uložení a upevnění nákladu
 22. 07. Digitální tachografy
 05. 08. Digitální tachografy
 19. 08. Pracovní režimy řidičů
 02. 09. Uložení a upevnění nákladu
 16. 09. Pracovní režimy řidičů
 07. 10. Silniční kontroly
 21. 10. Pracovní režimy řidičů
 04. 11. Uložení a upevnění nákladu
 18. 11. Pracovní režimy řidičů
 02. 12. Digitální tachografy
 16. 12. Pracovní režimy řidičů
 21. 12. Silniční kontroly
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OSTRAVA
 07. 01. Pracovní režimy řidičů
 14. 01. Pracovní režimy řidičů
 28. 01. Silniční kontroly
 11. 02. Uložení a upevnění nákladu
 25. 02. Digitální tachografy
 11. 03. Pracovní režimy řidičů
 25. 03. Digitální tachografy
 08. 04. Pracovní režimy řidičů
 29. 04. Digitální tachografy
 13. 05. Silniční kontroly
 27. 05. Uložení a upevnění nákladu
 10. 06. Pracovní režimy řidičů
 24. 06. Digitální tachografy
 15. 07. Silniční kontroly
 29. 07. Pracovní režimy řidičů
 12. 08. Digitální tachografy
 26. 08. Uložení a upevnění nákladu
 09. 09. Pracovní režimy řidičů
 23. 09. Digitální tachografy
 14. 10. Silniční kontroly
 28. 10. Pracovní režimy řidičů
 11. 11. Digitální tachografy
 25. 11. Uložení a upevnění nákladu
 09. 12. Pracovní režimy řidičů
 16. 12. Pracovní režimy řidičů

OLOMOUC
 18. 02. Pracovní režimy řidičů
 20. 05. Digitální tachografy
 16. 09. Pracovní režimy řidičů
 18. 11. Digitální tachografy

HRADEC KRÁLOVÉ
 16. 01. Bezpečná a defenzivní jízda
 28. 01. Silniční kontroly
 13. 02. Pracovní režimy řidičů
 06. 03. Hospodárná a ekologická jízda
 18. 03. Digitální tachografy
 03. 04. Uložení a upevnění nákladu
 22. 04. Bezpečná a defenzivní jízda
 05. 05. Silniční kontroly
 29. 05. Pracovní režimy řidičů
 03. 06. Digitální tachografy
 10. 07. Uložení a upevnění nákladu
 29. 07. Bezpečná a defenzivní jízda
 07. 08. Silniční kontroly
 19. 08. Pracovní režimy řidičů
 04. 09. Sebepoznání profi řidiče
 23. 09. Bezpečná a defenzivní jízda
 09. 10. Uložení a upevnění nákladu
 28. 10. Silniční kontroly
 06. 11. Pracovní režimy řidičů
 13. 11. Pracovní režimy řidičů
 27. 11. Silniční kontroly
 04. 12. Dopravní nehody
 16. 12. Digitální tachografy
 22. 12. První pomoc
 28. 12. Silniční kontroly

ÚSTÍ NAD LABEM
 28. 01. Pracovní režimy řidičů
 25. 02. Digitální tachografy
 25. 03. Uložení a upevnění nákladu
 31. 03. Pracovní režimy řidičů
 29. 04. První pomoc
 27. 05. Digitální tachografy
 24. 06. Uložení a upevnění nákladu
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 30. 06. Pracovní režimy řidičů
 29. 07. Digitální tachografy
 26. 08. Sebepoznání profi řidiče
 22. 09. Uložení a upevnění nákladu
 30. 09. Pracovní režimy řidičů
 28. 10. Digitální tachografy
 25. 11. Uložení a upevnění nákladu
 29. 12. Pracovní režimy řidičů

LIBEREC
 02. 01. Pracovní režimy řidičů

ČESKÉ BUDĚJOVICE
 06. 01. Pracovní režimy řidičů
 07. 01. Digitální tachografy
 09. 01. Uložení a upevnění nákladu
 16. 01. Pracovní režimy řidičů
 21. 01. Pracovní režimy řidičů
 04. 02. Dopravní předpisy aktuálně
 13. 02. První pomoc
 18. 02. Bezpečná a defenzivní jízda
 03. 03. Digitální tachografy
 18. 03. Silniční kontroly
 01. 04. Mezinárodní dopravní předpisy
 21. 04. Hospodárná a ekologická jízda
 02. 05. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 20. 05. Dopravní nehody
 05. 06. Sebepoznání profi řidiče
 17. 06. Pracovní režimy řidičů
 30. 06. Bezpečná a defenzivní jízda
 15. 07. Dopravní předpisy aktuálně
 31. 07. Uložení a upevnění nákladu
 19. 08. Silniční kontroly
 01. 09. Digitální tachografy
 16. 09. Pracovní režimy řidičů
 02. 10. První pomoc
 14. 10. Mezinárodní dopravní předpisy

 04. 11. Dopravní předpisy aktuálně
 20. 11. Uložení a upevnění nákladu
 02. 12. Sebepoznání profi řidiče
 18. 12. Bezpečná a defenzivní jízda

VIMPERK
 27. 12. Silniční kontroly

JINDŘICHŮV HRADEC
 09. 01. Uložení a upevnění nákladu

KAPLICE
 03. 01. Silniční kontroly

TÁBOR
 02. 01. Hospodárná a ekologická jízda

PLZEŇ
 04. 01. Silniční kontroly
 09. 01. Uložení a upevnění nákladu
 20. 01. Bezpečná a defenzivní jízda
 28. 01. Pracovní režimy řidičů
 04. 02. silniční kontroly
 06. 02. Pracovní režimy řidičů
 18. 02. Uložení a upevnění nákladu
 24. 02. Bezpečná a defenzivní jízda
 04. 03. První pomoc
 06. 03. Pracovní režimy řidičů
 18. 03. Silniční kontroly
 24. 03. Bezpečná a defenzivní jízda
 01. 04. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 08. 04. Mezinárodní dopravní předpisy
 10. 04. Uložení a upevnění nákladu
 22. 04. Digitální tachografy
 28. 04. Silniční kontroly
 06. 05. Pracovní režimy řidičů
 19. 05. Digitální tachografy
 20. 05. Dopravní předpisy aktuálně
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 29. 05. Uložení a upevnění nákladu
 03. 06. Sebepoznání profi řidiče
 05. 06. Bezpečná a defenzivní jízda
 17. 06. Digitální tachografy
 23. 06. Silniční kontroly
 01. 07. Uložení a upevnění nákladu
 10. 07. Pracovní režimy řidičů
 22. 07. Mezinárodní dopravní předpisy
 28. 07. Digitální tachografy
 05. 08. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 19. 08. Bezpečná a defenzivní jízda
 21. 08. Uložení a upevnění nákladu
 01. 09. Pracovní režimy řidičů
 04. 09. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 16. 09. Silniční kontroly
 22. 09. Digitální tachografy
 30. 09. Uložení a upevnění nákladu
 07. 10. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

 09. 10. Bezpečná a defenzivní jízda
 21. 10. První pomoc
 27. 10. Digitální tachografy
 04. 11. Dopravní nehody
 20. 11. Uložení a upevnění nákladu
 27. 11. Pracovní režimy řidičů
 01. 12. Digitální tachografy
 02. 12. Silniční kontroly
 16. 12. Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 18. 12. Bezpečná a defenzivní jízda
 22. 12. Uložení a upevnění nákladu
 27. 12. Silniční kontroly
 28. 12. Digitální tachografy
 29. 12. Pracovní režimy řidičů

TACHOV
 07. 01. Silniční kontroly

Školení se koná na učebně příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA nebo v akredito‑
vané učebně uvedeného místa.

Všechny termíny jsou uvedeny na internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz
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TACHOGRAFY Z POHLEDU MANAŽERA

 ĥ Součástí každé silniční kontroly nákladních 
vozidel a autobusů je kontrola doby řízení 
a odpočinku na záznamech z tachografu. 
Současně je kontrolována fukce, ověření 
a správné používání přístroje. Seminář je uži‑
tečný zejména pro řídící a odborné pracovníky 
v dopravní firmě, kteří zodpovídají za správné 
stahování a evidenci dat řidičů, funkci a kalib‑
raci a opravy či výměny tachografů. 

 ĥ Kurz je velice přínosný i pro dopravce, kteří 
provozují AMS středisko nebo se o tomto zá-
měru rozhodují. Na semináři vystoupí s aktuál‑
ními informacemi zástupci výrobců tachografů.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ aktuálně platné znění předpisů o tachografech
 ĥ povinnosti dopravce, zejména ověřování přístrojů 

a stahování dat
 ĥ povinnosti AMS středisek 
 ĥ nové funkce přístrojů a příslušenství
 ĥ možnosti využití aplikací na mobilnách zařízeních
 ĥ očekávané okolnosti zavedení inteligentních 

tachografů 

 ĥ 9.00–15.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 800 Kč2 500 Kč 

 09. 02. Praha
 16. 02. Brno
 23. 02. Ostrava
 02. 03. Hradec Králové
 09. 03. Ústí nad Labem
 16. 03. Plzeň
 23. 03. České Budějovice

termíny

Odborné školení
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PRACOVNÍ DOBA A KONTROLA BEZPEČNOSTI PRÁCE

 ĥ Každý, kdo plánuje nebo eviduje činnosti 
řidiče, musí znát souvislosti mezi evropskými 
předpisy o době řízení a odpočinku a záko‑
níkem práce. Tyto předpisy nejsou v přímém 
rozporu, ale jejich vazba je nepřehledná. 
Seminář vysvětluje tyto souvislosti, limity pro 
práci řidiče, správný způsob její evidence 
a působnost a požadavky kontrolních orgánů. 
V případě kontroly Státního úřadu inspekce 
práce se jedná o součást kontroly všech 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdra‑
ví, které jsou v této souvislosti na semináři 
vysvětleny.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ nařízení EU o době řízení a odpočinku a o použí‑

vání tachografu
 ĥ ustanovení zákoníku práce pro pracovní dobu 

a BOZP
 ĥ prováděcí předpisy
 ĥ příklady evidence práce řidičů
 ĥ požadavky kontroly a jak se s nimi vypořádat

 ĥ 9.00–15.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 800 Kč2 500 Kč 

 04. 05. Brno
 11. 05. Ostrava
 18. 05. České Budějovice
 25. 05. Praha
 01. 06. Plzeň
 08. 06. Ústí nad Labem
 15. 06. Hradec Králové

termíny

Odborné školení
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POJISTNÉ UDÁLOSTI A ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

 ĥ Uzavíráte pojistné smlouvy? Řešíte vypořádání 
pojistných událostí či zodpovídáte za hospo‑
daření dopravní firmy a úspory nákladů?

 ĥ Seminář obsahuje dvě hlavní samostatné části.
1.  Pojištění odpovědnosti za škody a hava‑

rijní pojištění vozidel.
2. Pojištění nákladu, odpovědnost doprav‑

ce za ztrátu a škody na zásilce.
 ĥ Obě oblasti jsou zaměřeny na praxi v silniční 

dopravě v právním i obchodním rámci.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ 1. část

‑ zákonná povinnost pojištění vozidel
‑ havarijní pojištění
‑ výluky z pojistného plnění
‑ řešení pojistných událostí vozidel

 ĥ 2. část 
‑ pojištění nákladu v mezinárosdní a vnitro‑

státní silniční dopravě
‑ řešení pojistných událostí
‑ řešení sporů

 ĥ 9.00–15.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 800 Kč2 500 Kč 

 05. 10. Hradec Králové
 12. 10. Praha
 19. 10. Plzeň
 26. 10. Ústí nad Labem
 02. 11. České Budějovice
 09. 11. Ostrava
 16. 11. Brno

termíny

Odborné školení
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA AKTUÁLNĚ

 ĥ Aktuální informace potřebují nejen vedoucí 
pracovníci společností, provozujících auto‑
busovou dopravu! Tradiční dvoudenní semi‑
nář je zaměřen na momentální dění a horké 
novinky v oblasti pravidelné i příležitostné 
autobusové dopravy. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Aktuální podmínky podnikání v oblasti přepravy 

osob.
 ĥ Vývoj legislativních změn v oboru autobusové 

dopravy.
 ĥ Aktuálně platné podmínky pracovních režimů 

a pracovní doby řidičů.
 ĥ Působení státního odborného dozoru.
 ĥ Jaké jsou informační systémy pro autobusové 

dopravce?
 ĥ Informace dle požadavků sekce autobusové do‑

pravy a lobby Sdružení ČESMAD BOHEMIA. ĥ dvoudenní kurz

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, učební materiály, občerstvení, ubytování a stravování
cena | pro členy Sdružení| 3 750 Kč4 800 Kč 

 Od Do Místo
 11. 04.  12. 04. Brno 
 10. 10.  11. 10. Brno

termíny

dodatečné informace
Na semináři vystoupí jako obvykle zajímaví hos‑
té ze státní správy, kontrolních složek, odbor‑
ných institucí a technologických společností. Ani 
tentokrát nebude chybět doprovodný program.

Odborné školení
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DISPEČER AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

 ĥ Provozujete pravidelnou či nepravidelnou 
autobusovou dopravu? Jste dispečer nebo 
jste součástí managementu firmy? Nebo jiným 
způsobem potřebujete znát podmínky pro‑
vozu autobusové firmy? Seminář je připraven 
především pro vás.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Pracovní režimy řidičů autobusů v nepravidelné 

dopravě.
 ĥ Pracovní režimy řidičů autobusů v linkové a měst‑

ské autobusové dopravě, sestavení turnusu, 
vazba na režim v příležitostné přepravě osob.

 ĥ Používání dokladů v linkové i nepravidelné auto‑
busové dopravě.

 ĥ Znáte již aktuální předpisy EU a ČR pro oblast 
přepravy osob?

 ĥ Pokyny k aplikaci Dohody INTERBUS a další sou‑
visející povinnosti. ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 07. 02. Plzeň
 16. 03. České Budějovice
 30. 03. Praha
 20. 04. Ústí nad Labem
 10. 05. Brno
 18. 05. Hradec Králové
 12. 10. Jičín

termíny

Odborné školení
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DISPEČER NÁKLADNÍ DOPRAVY

 ĥ Jste nováčkem v oboru, anebo ostříleným 
mazákem? Informace získané na tomto se‑
mináři se Vám budou v obou případech jistě 
hodit. Nabízíme přehled aktuálně platných 
předpisů a nejnovější informace v oboru.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ 1. část

 ‑ Zákon o silniční dopravě a jeho prováděcí 
předpisy

 ‑ legislativa mezinárodní dopravy
 ‑ pracovní režimy řidičů, tachografy

 ĥ 2. část 
 ‑ doklady k nákladu, odpovědnost za přepravu, 

CMR, všeobecné přepravní podmínky
 ‑ specifické požadavky na přepravu (uložení 

a upevnění nákladu, nadměrné přepravy, pře‑
pravy nebezpečných věcí, přepravy odpadu, 
přepravy pod kontrolovanou teplotou)

 ‑ aktuální faktory ovlivňující provoz dopravní 
firmy (elektronické mýto, zákazy jízd, překáž‑
ky volného trhu…)

 ĥ dvoudenní kurz

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, učební materiály a občerstvení
cena | pro členy Sdružení| 3 000 Kč4 600 Kč 

 1. den 2. den Místo
 14. 02. 21. 02. Praha
 08. 02. 16. 02. Ostrava
 16. 03. 21. 03. Liberec
 28. 03. 04. 04. Plzeň
 13. 04. 20. 04. Hradec Králové
 18. 04. 27. 04. Brno
 11. 05. 18. 05. Praha
 15. 06. 20. 06. Ústí nad Labem

 1. den 2. den Místo
 07. 09. 14. 09. Praha
 12. 09. 21. 09. České Budějovice
 19. 09. 26. 09. Liberec
 05. 10. 12. 10. Plzeň
 02. 11. 09. 11. Hradec Králové
 05. 12. 12. 12. Ústí nad Labem
 07. 12. 14. 12. Praha

termíny

Odborné školení



42 ČESMAD BOHEMIA | www.skoleni.prodopravce.cz

PŘÍPADOVÁ STUDIE NANEČISTO

 ĥ Chystáte se na zkoušku odborné způso‑
bilosti? Přijďte na seminář zaměřený na 
zpracování případové studie. Poradíme Vám 
jak na ni.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jaké jsou požadavky zákona č. 111/1994 Sb. a na‑

řízení č. 1071/2009 EU na odbornou způsobilost 
dopravce?

 ĥ Princip zadání případové studie jako součásti 
zkoušky.

 ĥ Jak postupovat při zpracování případové studie.
 ĥ Cvičné zadání a zpracování případové studie.
 ĥ Závěrečné vyhodnocení a konzultace k tématu. ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 26. 01. Brno
 23. 02.  Brno
 23. 03.  Hradec Králové
 06. 04.  Brno
 09. 05.  Praha
 01. 06.  Brno
 05. 09.  Brno
 05. 10.  Brno
 05. 12.  Brno

termíny

Odborné školení
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OBCHODNÍ VZTAHY V DOPRAVĚ

 ĥ Pokud jste dispečer či disponent silniční ná‑
kladní dopravy či z jiné pozice zodpovídáte za 
uzavření přepravní smlouvy, je nezbytné znát  
působnost  Úmluvy CMR a rámec přepravních 
podmínek. Odpovědnost dopravce je někdy zá‑
ludně skryta. Pro odhalení úskalí jsme připravili 
tento seminář zaměřený na všechny okolnosti 
smluvních vztahů v dopravě.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Orientace v obchodním zákoníku. Víte, jaké jsou 

druhy smluvních vztahů v dopravě? 
 ĥ Objednávky přepravy, smlouva o přepravě, roz‑

hodčí doložka.
 ĥ Rozsah a působnost Úmluvy CMR.
 ĥ Co musí obsahovat správně vyplněný nákladní list 

CMR? 
 ĥ Povinnosti v růběhu přepravy.
 ĥ Vymezení odpovědnosti dopravce: dodací lhůta 

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

 ĥ Vše vysvětleno na vzorových příkladech z praxe 
a možnosti využití Všeobecných obchodních 
podmínek ČESMAD BOHEMIA.

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 14. 03. Praha
 27. 04. Liberec
 22. 06. Praha
 21. 09. Praha
 27. 09. Hradec Králové
 30. 11. Ústí nad Labem

termíny

Odborné školení
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POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

 ĥ Pojištění nákladu je nedílnou součástí obchod‑
ního vztahu a má značný vliv na ekonomickou 
bilanci dopravce. Každý pracovník dopravní 
firmy, který ze své pozice řeší objednávky 
a realizace přeprav potřebuje znát okolnos‑
ti pojištění nákladu a řešení souvisejících 
pojistných událostí. V některých případech je 
pojištění nákladu dokonce nezbytnou pod‑
mínkou přepravy. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ kdy a proč uzavřít pojistnou smlouvu k nákladu
 ĥ důležité náležitosti pojistné smlouvy
 ĥ výluky z pojištění
 ĥ podmínky pojistného plnění
 ĥ řešení pojistných údalostí

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 27. 04. Hradec Králové

termíny

Odborné školení
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POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 

 ĥ Orientujete se jako zaměstnavatel ve všech 
povinnostech vyplývajících z pracovněpráv‑
ních předpisů? Dopravce v roli zaměstnava‑
tele musí plnit obecné i specifické povinnosti 
ze Zákoníku práce a současně ze zákona o 
silniční dopravě a dalších prováděcích před‑
pisů. Přijďte se seznámit s aktuálně platnými 
předpisy a doplňte si své znalosti!

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jaká jsou Vaše povinnosti v případě: 
• rovného zacházení
• pracovního poměru nebo dohod 
• odměňování zaměstnanců a náhrad
• pracovní doby (zákoník práce)
• dovolené

 ĥ Vedete správně osobní spisy BOZP a vydáváte 
správně potvrzení o zaměstnání a pracovní po‑
sudky? Víte, že neporušujete zákoník práce?

 ĥ Máte správně zpracovány vnitřní předpisy a pra‑
covní řád?

 ĥ Jste připraveni na kontrolu? Víte jaká sankce či 
soudní spor Vám hrozí? Veškeré informace o in‑
spekci práce.

 ĥ Vzorové příklady pracovněprávní dokumentace. 

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 23. 03. Ostrava
 17. 05. Praha
 18. 05. Brno
 25. 05. Hradec Králové
 07. 12. České Budějovice

termíny

Odborné školení
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REŽIM PRÁCE ŘIDIČŮ

 ĥ Pracujete v dopravní firmě na pozici dispeče‑
ra, vedoucího dopravy či v managementu?

 ĥ Jste úředníkem z oblasti státního odborného 
dozoru, kontrolních orgánů nebo pedagog 
odborné školy?

 ĥ Chystáte se na zkoušku odborné způsobilosti 
dopravce? Přijďte si pro aktuální informace 
a buďte v obraze.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Znáte působnost sociálních předpisů?
 ĥ Víte, jaké jsou limity doby řízení a odpočinku, 

co se musí evidovat a jak kontrolovat záznamy 
činností řidičů?

 ĥ Upřesněte si návaznost činnosti řidičů na zákoník 
práce.

 ĥ Jak se používá tachograf a jaké jsou jeho nové 
funkce?

 ĥ Jak pomůže vyhodnocovací program?
 ĥ Víte, co všechno požadují kontrolní orgány 

a SOD?
 ĥ Příklady nejčastějších porušení a vysvětlení kon‑

krétních případů.
 ĥ 9.00–15.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 26. 01. Ústí nad Labem
 02. 02. Hradec Králové
 21. 02. Brno
 23. 02. České Budějovice
 23. 03. Praha
 14. 06. Praha
 13. 07. Hradec Králové
 27. 07. Liberec
 26. 09. Brno
 19. 10. Praha

termíny

Odborné školení
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POUŽÍVÁME SW TAGRA

 ĥ Rozhodujete se pro pořízení vyhodnoco‑
vacího programu TaGra? Nebo již tento 
program používáte? Přijďte na praktický se‑
minář určený pro uživatele SW, na kterém se 
seznámíte se všemi uživatelskými funkcemi 
a možnostmi využití programu.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jak funguje program TaGra?
 ĥ Jak se stahují data z karet řidičů a digitálních 

tachografů?
 ĥ Co je potřeba pro správné vedení evidence vozi‑

del a řidičů?
 ĥ Vyhodnocování dat, příprava dat pro kontrolní 

orgány, příprava a tisk jednotlivých výkazů, pláno‑
vání pracovních režimů řidičů.

 ĥ Jaké nejčastější chyby Vás mohou potkat?
 ĥ Řešení konkrétních situací dle dotazů uživatelů.

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 16. 02. Ústí nad Labem
 21. 02. Plzeň
 08. 03. Praha
 15. 03. Hradec Králové
 16. 03. Ostrava
 28. 03. Brno
 18. 05. Liberec
 25. 05. České Budějovice
 14. 06. Hradec Králové
 15. 06. Ostrava
 20. 06. Brno

 17. 08. Ústí nad Labem
 06. 09. Brno
 13. 09. Hradec Králové
 14. 09. Ostrava
 14. 09. Plzeň
 10. 10. Praha
 15. 11. Ostrava
 16. 11. Liberec
 23. 11. České Budějovice
 28. 11. Brno
 13. 12. Hradec Králové

termíny

Odborné školení
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PRACOVNÍ DOBA A PŘESČASY ŘIDIČŮ

 ĥ Pokud kontrolujete záznamy doby řízení a od‑
počinku řidičů, zpracováváte evidenci pracov‑
ní doby nebo připravujete podklady pro mzdy 
řidičů, tak jsme tento seminář připravili právě 
pro vás. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Znáte právní předpisy upravující pracovní dobu 

řidičů a jejich návaznosti?
 ĥ Umíte vhodně rozvrhnout pracovní dobu a určit 

délku směny?
 ĥ Umíte se vyrovnat i s náležitostmi práce přesčas, 

pracovní pohotovosti, délkou směny při práci 
v noční době či přestávkou v práci?

 ĥ Jak vypadá evidence pracovní doby v praxi, po‑
vinný obsah, možné formy, příklady?

 ĥ Víte, jak probíhají kontroly a co kontroloři požadují?
 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 24. 01. Brno
 23. 02. Hradec Králové
 06. 04. Ústí nad Labem
 11. 04. Praha
 20. 04. Plzeň
 25. 05. Brno
 08. 06. Ostrava
 27. 07. Hradec Králové
 05. 10. Liberec
 12. 10. České Budějovice
 19. 10. Hradec Králové
 21. 11. Praha
 12. 12. Plzeň

termíny

Odborné školení
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TACHOGRAFY VE FIRMĚ

 ĥ Provozujete vozidla, která musí být vyba‑
vena tachografy? Máte řadu povinností ve 
vztahu k řidiči a v souvisloti s používáním 
tachografu ve vozidle. Předpisy i přístroje se 
vyvíjí a je důležité znát aktuální stav. Součas‑
né tachografy mají také některé nepovinné 
funkce, pomáhájící řidičům i dopravcům. 
Nejnovější předpis již také definuje funkce 
nových inteligentních tachografů.   

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ výklad nařízení č. 165/2014 EU o tachografech 

a nařízení č. 799/2016 EU
 ĥ konstrukce a funkce digitálního tachografu 
 ĥ poruchy a závady, postup při poruše přístroje 

nebo karty řidiče
 ĥ použití karty podniku, stahování dat
 ĥ vysvětlení zvláštních situací
 ĥ příslušenství, nové funkce a nové techologie pro 

práci s daty  ‑ využití mobilních zařízení 
 ĥ požadavky kontroly na silnici a ve firmě

 ĥ 9.00–15.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 09. 03. Brno
 23. 03. Liberec
 25. 04. Praha
 12. 09. Praha
 21. 09. Ústí nad Labem
 17. 10. Brno
 26. 10. Hradec Králové

termíny

Odborné školení



50 ČESMAD BOHEMIA | www.skoleni.prodopravce.cz

NEBOJTE SE KONTROL

 ĥ Máte mrazení z pomyšlení na kontrolní úřady?
 ĥ Jste součástí týmu ekonomického odboru, 

managementu či vyhodnocujete pracovní 
dobu řidičů? Jste‑li odpovědnou osobou 
dopravní firmy,  pak jste i oprávněným účastní‑
kem našeho semináře.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jaká práva a povinnosti mají kontrolní orgány?
 ĥ A Vy, jak se můžete se vůbec bránit? 
 ĥ Co všechno kontroluje dopravní úřad ve firmě 

a co kontroluje Státní úřad inspekce práce? 
 ĥ Co se kontroluje při silniční kontrole? 
 ĥ Jaké jsou nejčastější přestupky a jak se jim vyva‑

rovat?

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 09. 02. Liberec
 28. 02. Brno
 19. 04. Praha
 26. 04. České Budějovice
 10. 08. Ústí nad Labem
 07. 09. Hradec Králové
 14. 11. Plzeň

termíny

Odborné školení
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VYPLÁCENÍ DIET ŘIDIČŮM

 ĥ Pracujete v ekonomickém oddělení doprav‑
ní firmy a řešíte cestovní náhrady? Nebo 
účtujete diety ve své rodinné firmě? Potře‑
bujete vědět jak zaúčtovat aktuálně platné 
sazby? Účelem semináře je vysvětlit účto‑
vání a výplatu tzv. diet v souvisloti s dalšími, 
zejména mzdovými  předpisy.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Které předpisy tvoří úpravu cestovních náhrad?
 ĥ Jaký je vtzah cestovních náhrad k Zákoníku 

práce? Jak uplatnit hledisko „co není zakázáno, je 
dovoleno“?

 ĥ Na jaké náhrady má zaměstnanec nárok v souvis‑
losti s výkonem práce?

 ĥ Aktuální sazby.
 ĥ Víte jaký je vztah cestovních náhrad k daňovým 

předpisům a předpisům o minimální mzdě v ně‑
kterých zemích?

 ĥ Diskuze.
 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 08. 03. Hradec Králové
 23. 11. Hradec Králové

termíny

Odborné školení
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KALKULACE CENY ZA DOPRAVU

 ĥ Leží odpovědnost cenové a nákladové politi‑
ky dopravní firmy na Vašich bedrech? Pak jistě 
patříte k managementu firmy a především pro 
Vás je tento seminář určen. Užitečný ovšem 
bude pro každého účastníka, který se zajímá 
o kalkulaci nákladů a možnosti jejich snížení. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Rámec legislativy daní, která ovlivňuje ceny.
 ĥ Jaký je vývoj cenové politiky ČR a EU?
 ĥ Jak kalkulovat náklady a jak je optimalizovat?
 ĥ Jaké jsou možnosti řešení vlivů pohonných hmot 

a mýtného?
 ĥ Jaká je vůbec cenová politika dopravních firem?
 ĥ Co jsou to nákladové indexy a k čemu slouží?
 ĥ Dáme Vám k dipozici vzorový kalkulační vzorec 

nákladů.

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 22. 06. Liberec
 29. 06. Hradec Králové
 07. 12. Ústí nad Labem

termíny

Odborné školení
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POHLEDÁVKY

 ĥ V branži silniční dopravy je problém se 
splatností poměrně častý. Pokud řešíte eko‑
nomiku vaší firmy, máte na starosti platby, 
kontrolujete účetnictví či vás tato oblast 
prostě zajímá, využijte náš seminář s praktic‑
kými příklady.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ základní účetní východiska a jak předcházet vzni‑

ku pohledávek
 ĥ obvyklé příčiny vzniku pohledávky 
 ĥ pohledávky v ČR a v zahraničí
 ĥ řešení plateb po lhůtě splatnosti
 ĥ vymáhání pohledávek, insolvenční řízení
 ĥ praktické situace

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 16. 05. Jičín

termíny

Odborné školení
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POUŽITÍ KARNETŮ TIR

 ĥ Využíváte karnety TIR nebo se chystáte vstou‑
pit do systému TIR? Provádíte nebo budete 
realizovat přepravy mimo EU? Přijďte na semi‑
nář zaměřený na používání karnetů TIR. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ základní principy Úmluvy TIR
 ĥ závazné prohlášení dopravce pro přijetí do cel‑

ního systému TIR a udělení oprávnění k užívání 
běžných karnetů TIR

 ĥ manuál pro držitele karnetu TIR
 ĥ základní celní předpisy a podmínky celního do‑

hledu v režimu tranzitu

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

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 09. 03. Praha
 06. 04. Ostrava
 20. 04. Brno
 08. 06. Hradec Králové
 20. 06. Plzeň
 07. 09. České Budějovice
 19. 10. Ostrava
 19. 10. Ústí nad Labem
 07. 11. Brno
 15. 11. Praha

termíny
dodatečné informace

Školení je zakončeno závěrečným testem.

Vydáváno osvědčení, které je podmínkou pro 
vstup firmy do systému TIR a její setrvání v sys‑
tému TIR.

Školení je nutno opakovat každý rok.

Odborné školení
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DOPRAVNÍ PŘEDPISY ČR vs. SR

 ĥ Provozujete silniční dopravu na území 
České republiky a jezdíte také často na 
Slovensko? Pak Vás jistě budou zajímat 
informace o dopravních předpisech Sloven‑
ské republiky a jejich v porovnání s pravidly 
silničního provozu v ČR. Seminář je zaměřen 
na provoz nákladních vozidel a autobusů.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ předpisy provozu vozidel na pozemních komuni‑

kacích v ČR a SR
 ĥ rozdílná ustanovení pravidel silničního provozu
 ĥ rychlostní limity na jednotlivých kategoriích po‑

zemních komunikací
 ĥ vozidla v mezinárodním provozu na území ČR 

a SR
 ĥ omezení provozu některých vozidel (zákazy jízd)
 ĥ bodové systémy obou států, kontroly a sankce

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 14. 03. Brno
 23. 05. Plzeň

termíny

Odborné školení
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SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NÁKLADU 

 ĥ Odesílatel často své požadavky na zajištění 
nákladu stanoví nedostatečně nebo dokon‑
ce vůbec. Za bezpečné a správné uložení 
a zabezpečení nákladu ovšem zodpovídá 
na silnici řidič a dopravce. Pro všechny zain‑
teresované disponenty, dispečery, techniky 
a další pracovníky je určen souhrnný semi‑
nář s mnoha praktickými příklady a doporu‑
čeními pro uložení a zajištění různých druhů 
zboží a nákladů.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Kdo má odpovědnost za zajištění nákladu na 

vozidle a jaké jsou předpisy?
 ĥ Které standardy a kde se uplatňují?
 ĥ Uložení a rozložení nákladu z hlediska hmotnosti 

a zatížení vozidla.
 ĥ Zajištění nákladu z hlediska bezpečnosti, fyzikální 

východiska.
 ĥ Metody a principy – tvarové a silové zajištění, 

výpočet počtu úvazů.
 ĥ Požadavky kontroly.
 ĥ Řešení typických případů zajištění nákladu.

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 19. 01. Liberec
 20. 07. Ústí nad Labem

termíny

Odborné školení
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL

 ĥ Technici i dispečeři jsou často nadšenci 
pro svou techniku na silnici. Někdy je ale 
třeba dodržet nastavené mantinely norem  
a technických předpisů. Pro všechny, které 
zajímají podmínky a standardy vozidel pro 
provozování silniční dopravy, je určen náš 
konzultační seminář. 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jaké předpisy musí dodoržovat provozovatel 

vozidla?
 ĥ Co musí splňovat vozidlo na vřejné komunikaci, 

aby bylo technicky způsobilé?
 ĥ Jaké rozměry a hmotnosti musí být dodrženy?
 ĥ Kdy je možno provést nadlimitní přepravu?
 ĥ Zda je vůbec možné a kde využít mega soupravy?
 ĥ Kam směřuje další vývoj pod taktovkou Evrospké 

komise?

 ĥ 9.00–14.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 21. 06.  České Budějovice
 31. 08.  Hradec Králové

termíny

Odborné školení
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HOSPODÁRNÁ ÚDRŽBA VOZIDEL 

 ĥ Zodpovídáte za provoz a údržbu vozového 
parku? Patříte mezi vedoucí provozu, garáž‑
mistry, vedoucí a mistry servisu, mechaniky, 
techniky dopravy, vedoucí autoservisu, mistry 
autodílen, techniky správy vozového parku, 
vedoucí úseku dopravy a mechanizace?

 ĥ Přijďte na seminář, zabývající se pořízením 
a použitím náhradních dílů, opravami a mož‑
nostmi jak snížit náklady.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Je možnost ovlivnit životnost vozidla a jak ještě 

snížit provozní náklady?
 ĥ Vhodné naplánování prohlídek, oprav a jiných 

servisních úkonů.
 ĥ Jak se vyznat v kvalitě a specifikaci náhradních 

dílů?
 ĥ Vliv použitých dílů na životnost opravované 

skupiny a vozidla jako celku.
 ĥ Jak funguje v praxi bloková výjimka a je výhod‑

né využít nezávislé servisy?
 ĥ Jak potom platí záruční podmínky a jak je 

uplatnit?
 ĥ Postupy v případě sporu se servisem.
 ĥ Příklady řešených případů z praxe soudního 

znalce.

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 22. 06. Hradec Králové
 12. 12. Brno

termíny

Odborné školení
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ÚDRŽBA BEZÚDRŽBOVÝCH AUTOBATERIÍ

 ĥ Seminář je důležitý především pro techniky 
a garážmistry. Určitě ale zaujme každého, 
kdo usedá za volant služebního nebo sou‑
kromého vozidla.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

pro koho je kurz určen
 ĥ Jaké jsou technologie výroby autobaterie?
 ĥ Jak správně zvolit vhodný typ baterie pro kon‑

krétní vozidlo?
 ĥ Jak dosáhnout maximální životnosti?
 ĥ Novinka – baterie EFB, její výhody.
 ĥ Baterie systému START‑STOP.
 ĥ Možnosti řešení reklamací.
 ĥ Diskuse.

 ĥ 9.00–13.00 hod.

co se na kurzu dozvím

jak dlouho kurz trvá

Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, občerstvení, školicí materiály
cena | pro členy Sdružení| 1 500 Kč2 300 Kč 

 07. 09. Ostrava
 24. 10. Brno
 07. 12. Hradec Králové

termíny

POZOR
Zabývat se údržbou autobaterií není nesmysl, 
i když je uvedeno, že se jedná o bezúdržbový 
výrobek. Zejména pokud vozidlo nenastartuje! 

Odborné školení
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S podporou

SYSTÉM VÝPOČTU NÁKLADŮ SILNIČNÍ DOPRAVY SYSTÉM VÝPOČTU NNÁÁKKLLAADDŮ SILNIČNÍ DOPRAVAA Y

Vaše výhody, plynoucí ze softwaru ČESMAD BOHEMIA planner
Rozmanitost v té nejvyšší kvalitě: mapy ČESMAD BOHEMIA planner toho umějí více!

V softwaru ČBplanner si můžete u jednotlivých tras 
vypočíst náklady na mýtné a zahrnout je do svých 

kalkulací – pro každé jednotlivé vozidlo.

Příliš těžké, příliš vysoké, příliš široké? Plánování trasy 
pro nákladní vozidlo představuje zvláštní výzvy. 

Software se soustředí na oblast přepravy a pomáhá 
předcházet zbytečným zpožděním, objížďkám, 

nebezpečím, a tím i nákladům.

U dobrých mapových podkladů nehraje roli pouze 
přesnost, úplnost a aktuálnost, ale také přehledné 
zobrazení a další údaje, které se na mapě nacházejí.

Mapy Data pro nákladní vozidla
a nebezpečné náklady Náklady na mýtné

VYZKOUŠET ZDARMAPŘIHLÁSIT SE
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S podporou

SYSTÉM VÝPOČTU NÁKLADŮ SILNIČNÍ DOPRAVY SYSTÉM VÝPOČTU NNÁÁKKLLAADDŮ SILNIČNÍ DOPRAVAA Y

Vaše výhody, plynoucí ze softwaru ČESMAD BOHEMIA planner
Rozmanitost v té nejvyšší kvalitě: mapy ČESMAD BOHEMIA planner toho umějí více!

V softwaru ČBplanner si můžete u jednotlivých tras 
vypočíst náklady na mýtné a zahrnout je do svých 

kalkulací – pro každé jednotlivé vozidlo.

Příliš těžké, příliš vysoké, příliš široké? Plánování trasy 
pro nákladní vozidlo představuje zvláštní výzvy. 

Software se soustředí na oblast přepravy a pomáhá 
předcházet zbytečným zpožděním, objížďkám, 

nebezpečím, a tím i nákladům.

U dobrých mapových podkladů nehraje roli pouze 
přesnost, úplnost a aktuálnost, ale také přehledné 
zobrazení a další údaje, které se na mapě nacházejí.

Mapy Data pro nákladní vozidla
a nebezpečné náklady Náklady na mýtné

VYZKOUŠET ZDARMAPŘIHLÁSIT SE
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Výuku na našich školeních, kurzech a seminářích zajišťují přední odborníci z akade‑
mické obce, státní správy a z praxe. Jsou uznávanými specialisty, s rozsáhlou publi‑
kační a přednáškovou praxí. 

Představujeme Vám některé z nich:

kontakty a informace

Představujeme naše lektory

Je kvalifikovaná specialistka na výuku sociálního prostředí v silniční dopravě, výuku 
zdravotních rizik a jejich předcházení, prevenci a řešení mimořádných událostí v pro‑
vozu na pozemních komunikacích. Akademický titul získala na Vysoké škole ekono‑
mické v Praze. Nyní zastává funkci vedoucí odboru pojištění dopravců v divizi služeb 
pro dopravní firmy.

Ing. Květa Batovcová

Po ukončení studií na VŠB  ‑TU Ostrava fakulta strojní začal působit jako bezpečnost‑
ní poradce pro přepravu nebezpečných věcí včetně radioaktivních látek a výbušnin. 
V současnosti zastává funkci vedoucího regionálního pracoviště Ostrava. Předmětem 
jeho lektorské činnosti jsou tyto oblasti: uložení a upevnění nákladu, obsluha digitální‑
ho tachografu a pracovní režimy řidičů. 

Ing. Lukáš Fojtík

Vystudoval VUT v Brně, má praxi v dopravní firmě před revolucí i po revoluci, pracoval 
v DP města Brna, od roku 1994 je zaměstnancem ČESMAD BOHEMIA, 5 let strávil jako 
dopravní atašé na ZÚ v Moskvě. Má praxi jako řidič v osobní dopravě i MKD. V součas‑
né době pracuje jako vedoucí regionálního pracoviště v Ústí nad Labem. 

Ing. Zdeněk Gerstner

ADR školení
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Vystudoval Střední průmyslovou školu automobilní v Českých Budějovicích a od roku 
2008 se věnuje lektorské činnosti v oboru silniční dopravy (mezi jeho stěžejní témata 
patří DT, pracovní režimy, upínání kákladu, SW TAGRA, poradenství v oblasti stahování). 

František Holub

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině s dlouholetou praxí v oblasti silniční dopra‑
vy (např. ředitel Krajského dopravního střediska v Českých Budějovicích). Je předním 
odborníkem v oblasti přepravy nebezpečných věcí, pracovních režimů v dopravě, pře‑
pravy potravin, legislativy ČR a EU.  

Ing. Jaromír Kahuda

Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zaměřením na konstrukci a diagnostiku sil‑
ničních vozidel. Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí včetně vý‑
bušnin, poradenská činnost v oblasti stahování dat z digitálních tachografů. Od roku 
2000 je zaměstnancem ČESMAD BOHEMIA. Předmětem jeho lektorské činnosti jsou 
tyto oblasti: obsluha digitálního tachografu, pracovní režimy řidičů, TaGra pro uživatele. 

Jiří Hurník

Vystudoval provoz automobilové dopravy a  informační systémy. V  Ústavu pro výzkum 
motorových vozidel působil v oblasti technických předpisů a  informací oboru silničních 
vozidel. V současné době pracuje jako vedoucí Školicího střediska Sdružení ČESMAD 
BOHEMIA. Specializuje se na oblast technických standardů vozidel a zejména digitální 
tachograf. Přednáší především předměty v návaznosti na technické a sociální předpisy. 

Mgr. Vladimír Kydlíček

Absolvent ČZU TF Praha obor Silniční a městská automobilová doprava. Vykonával 
funkci externího bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR. 
V současné době pracuje jako lektor školení řidičů ADR, uložení a upevnění nákladu, 
pracovních režimů a obsluhy digitálního tachografu. 

Ing. Vladimír Lison

Kontakty a informace
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Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zaměřením na konstrukci a diagnostiku silničních 
vozidel. Odborník na systémy managementu kvality, ochrany životního prostředí a bez‑
pečnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
v oblasti bezpečnosti a ochra¬ny zdraví při práci. Bezpečnostní poradce pro přepravu ne‑
bezpečných věcí. Dlouhodobě se zabývá také problematikou přeprav potravin a krmiv. 

Miloslav Válek

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 způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpeč‑
ných věcí po silnici. Jeho lektorský záběr je široký.

Bc. Ondřej Síbek, Di.S.

Ing. Vojtěch Máša
Absolvent Právnické fakulty MU v  Brně, studijní obor Místní správa. Absolvent VUT 
v Brně, studijního programu Soudní inženýrství  ‑Expertní inženýrství v dopravě na Ústavu 
soudního inženýrství. V současné době pracuje, jako vedoucí regionálního pracoviště 
ČESMAD BOHEMIA v Brně. Již více než deset let se věnuje oblasti legislativy v silniční 
dopravě. Třetí funkční období působí jako přísedící u Městského soudu v Brně. 

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 vedoucího Ško‑
licího a poradenského střediska ČESMAD BOHEMIA. Specializuje se na přepravy ne‑
bezpečných věcí po silnici. Je členem expertní skupiny IRU pro přepravy ADR a vice‑
prezidentem evropské asociace školicích středisek EuroTra. 

Ing. Zdeněk Pikous, MBA 

Absolvent VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Držitel „Certificate in Market Economy 
Logistics“ z Princeton University a VŠE. 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 odboru legislativy a meziná‑
rodních vztahů ČESMAD BOHEMIA. 

Ing. Jan Medveď

Kontakty a informace
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Vybrali jste si seminář nebo školení, kterého se chcete zúčastnit?
Teď se 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 potřebám a očekáváním.

Storno podmínky v souladu s Obchodními podmínkami:
‑ 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 stornování – storno poplatek 
  činí 100 % ceny školení.

Úplně znění Obchodních podmínek školicího střediska je vystaven na

http://skoleni.prodopravce.cz

Kontakty a informace


