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sdružení automobilových dopravců
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Co přináší členství ve Sdružení

•	 Seznamte	se	s	úspěchy,	kterých	Sdružení	dosáhlo	(str.	2)

•	 Práva	a	povinnosti	člena	Sdružení	(str.	3)

•	 Jako	naši	členové	máte	možnost	získat	informace	z	oblasti	silniční	dopravy		

v	nejširším	rozsahu	bezplatně	a	včas

-	 rádi	Vás	uvítáme	na	některé	z	našich	poboček	(str.	5-6)	

	 kontakty najdete na zadní straně publikace 

-	 uzamčený	přístup	k	unikátním	informacím	webu	Sdružení	(str.	7)

-	 bezplatný	odběr	odborného	měsíčníku	Transport	magazín	(str.	9)

-	 adresné	e-maily	a	krátké	textové	zprávy	(SMS)	(str.	11)

•	 Členům	nabízíme	výhodné	ceny	na	nákup	zboží	(str.	11)

•	 Poskytujeme	služby		-	pro	členy	za	příznivé	ceny	(str.	13)

•	 Zajišťujeme	školení	pro	řidiče	i	manažery	v	oblasti	silniční	

	 dopravy	–	pro	Vás	za	členské	ceny	(str.	15)

•	 Díky	partnerům	nabízíme	 služby	v	oblasti	 bankovních	a	 telefonních	 slu-

žeb,	pomůžeme	Vám	s	vytížením	vozidel,	překladem	cizojazyčných	textů	

a	v	rámci	asistenční	služby	také	s	problémy	na	cestách	(str.	16)

	 Chcete	ocenit	své	řidiče	nebo	manažery	–	jako	naši	členové	je	můžete	nomino-

vat	na	každoročně	udělovaná	ocenění	IRU	(str.	18)

•	 Další	aktivity	(str.	19)

	 Se	sháněním	zaměstnanců	Vám	pomůže	agentura	Sdružení	-	Institut	silniční	

dopravy	(str.	20)

•	

•	

•	

•	

•	 Poskytujeme

•	 Zajišťujeme

•	 Díky

	 Se

	 Chcete

•	 Další
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Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA je největším sdruže-
ním dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní 
silniční dopravě v České republice. Mezi naše členy se řadí téměř 2 000 
dopravních firem s 25 000 vozidly.

Co se nám podařilo…

Hájíme	zájmy	dopravců	a	máme	za	sebou	řadu	úspěchů	při	 jednání	se	státní	
správou.	Mezi	ně	patří	například	uzavření	dohody	s	ministrem	dopravy	o	po-
skytnutí	dotace	ve	výši	300	mil.	Kč	českým	dopravcům,	kterým	měla	částečně	
kompenzovat	zvýšené	sazby	mýta.	Důležité	jsou	také	nové	oborové	Všeobecné	
přepravní	podmínky	pro	nákladní	dopravu	v	roce	2014.	

Viditelným	mediálním	projektem	byla	Kampaň	„Aby vaše děti dorazily bezpeč‑
ně aneb autobus  ‑ není kus jako kus“,	která	byla	realizována	v	roce	2013.	Jejím	
cílem	bylo	upozornit	na	důležitost	výběru	autobusu	pro	bezpečnou	přepravu	
dětí.

Další úspěchy:

•	 zavedení	množstevních	slev	na	mýto
•	 zřízení	portálu	pro	úhradu	nedoplatků	na	mýto
•	 zavedení	 spoluodpovědnosti	 odesilatele	 za	hmotnost	nákladu	a	mož-

nost	vyvinění	se	řidiče
•	 odstranění	 trestných	bodů	a	zrušení	 sankce	zákazu	činnosti	 za	méně	

závažné	přestupky	proti	dobám	řízení	a	odpočinku
•	 jednotná	nižší	sazba	mýta	pro	autobusy	bez	ohledu	na	počet	náprav
•	 zrušení	povinného	EEG	a	neurologického	vyšetření
•	 snížení	odpovědnosti	dopravce;	ČR	na	náš	popud	přistoupila	k	dodatko-

vým	protokolům	Úmluvy	CMR
•	 odstranění	trestných	bodů	za	porušení	zákazu	jízdy
•	 již	od	roku	2002	platné	slevy	na	dani	silniční	
•	 vybudování	společnosti	ISD	a	spolupráce	na	výchově	řidičů	
•	 zjednodušení	přihlašování	se	řidičů	na	pravidelná	profesní	školení



3

sdružení automobilových dopravců
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Členství ve Sdružení

Na co máte jako člen právo

•	 účastnit	se	regionálního	shromáždění	s	právem	hlasovat,	přičemž	počet	
hlasů	se	odvozuje	podle	počtu	vozidel

•	 volit	členy	do	shromáždění	zástupců	regionů
•	 volit	zástupce	a	jejich	náhradníky	do	orgánů	Sdružení
•	 být	volen	do	orgánů	Sdružení	a	v	těchto	orgánech	pracovat
•	 předkládat	návrhy	a	podněty	k	činnosti	Sdružení
•	 vyjadřovat	se	ke	vstupu	nových	členů	do	Sdružení

Jak se můžete zapojit do činnosti Sdružení

•	 předkládat	návrhy	k	jednání	orgánů	Sdružení
•	 navrhovat	změny	legislativy
•	 podělit	se	o	dobré	či	špatné	zkušenosti	jak	z	ČR,	tak	ze	zahraničí
•	 sdílet	s	ostatními	členy	informace

Členské příspěvky

•	 se	platí	podle	počtu	motorových	vozidel	 (za	vozidlo	 se	pro	 tyto	úče-
ly	považuje	motorové	nákladní	vozidlo	o	užitečné	hmotnosti	vyšší	než	
900	kg	nebo	vozidlo,	určené	pro	hromadnou	přepravu	osob)

Počet vozidel výše příspěvku počet hlasů
1-2	vozidla		 1	500	 1	hlas
3-5	vozidel		 3	000	 2	hlasy
6-9	vozidel		 6	000	 4	hlasy
10-29	vozidel		 12	000	 8	hlasů
30-59	vozidel		 21	000	 14	hlasů
60-99	vozidel		 34	500	 23	hlasy
100-199	vozidel		 60	000	 40	hlasů
za	každých	dalších	10	vozidel		 	 1	hlas

•	 se	nevracejí	s	výjimkou	převodu	členství	dle	Stanov.	Při	navýšení	počtu	
vozidel	člen	příspěvky	doplatí,	při	snížení	počtu	vozidel	se	příspěvek	ne-
vrací,	ale	členovi	zůstává	počet	hlasů	dle	zaplacených	ročních	příspěvků

•	 konzultujte	 se	 svým	 regionálním	 pracovištěm	 v	 případě,	 že	 se	 jedná	
o	specifický	případ



4

sdružení automobilových dopravců

Česmad bohemia

Váš názor je pro nás důležitý...

Ke	 každému	 článku,	 který	 je	 zveřejněn	 na	 internetových	 stránkách	 Sdružení,	
můžete	napsat	svůj	komentář	nebo	dotaz.	Diskutovat	můžete	na	fóru,	které	pro-
vozuje	Sdružení:	http://forum.odoprave.cz/
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Kde nás najdete

Centrála
Nad	Sokolovnou	117/1,	147	00	Praha	4,	
IČ:	45771570
Telefon:	+420	241	040	111,	Fax:	+420	241	040	180,	E	-mail:	sdruzeni@cesmad.com

Regionální pracoviště Praha
Nad	Sokolovnou	117/1,	147	00	Praha	4,	E	-mail:	praha@cesmad.com,	
Tel:	+420	241	040	111,	Info	linka:	+420	790	299	101,	Fax:	+420	241	040	188

Regionální pracoviště Brno
Podhájí	1a,	621	00	Brno		-	Řečkovice,	E	-mail:	brno@cesmad.com,	
Tel:	+420	541	225	311,	Info	linka:	+	420	790	299	102,	Fax:	+420	541	227	005

Regionální pracoviště Ostrava
Kafkova	8,	702	00	Ostrava,	E-mail:	ostrava@cesmad.com,	
Tel:	+420	596	618	928,	Info	linka:	+420	790	299	103,	Fax:	+420	596	618	929
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Regionální pracoviště Hradec Králové 
Koutníkova	272,	501	01	Hradec	Králové,	E	-mail:	hradec@cesmad.com,	
Tel:	+420	495	537	221,	Info	linka:	+420	790	299	104,	Fax:	+420	495	521	027

Regionální pracoviště Ústí nad Labem
U	Trati	10,	400	01	Ústí	nad	Labem,	E	-mail:	usti@cesmad.com,	
Tel:	+420	475	209	102,	Info	linka:	+420	790	299	105,	Fax:	+420	475	214	446

Regionální pracoviště České Budějovice
Pekárenská	255/77,	370	04	České	Budějovice,	E	-mail:	budejovice@cesmad.com,	
Tel:	+420	387	425	949,	387	426	801,	Info	linka:	+420	790	299	106,	Fax:	+420	387	426	867

Regionální pracoviště Plzeň
Domažlická	174,	314	55	Plzeň	14,	E	-mail:	plzen@cesmad.com,	
Tel:	+420	377	388	488,	Info	linka:	+420	790	299	107,	Fax:	+420	377	388	491
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Kde získáte informace

Internetové stránky

Sdružení	provozuje	internetové	stránky	www.prodopravce.cz,	na	kterých	v	jed-
notlivých	sekcích	najdete	nabídku	aktivit	Sdružení.	

Sekce Informace

V	této	sekci	najdete	přehled	informací	o	silniční	dopravě	–	legislativní	změny,	
informace	 o	 jednotlivých	 zemích	 z	 hlediska	 poplatků,	 zákazů	 jízd,	 limitních	
rozměrů	a	hmotností.	Pravidelné	sledování	této	sekce	Vám	umožní	rychle	se	ori-
entovat	v	aktuální	situaci	–	upozorňujeme	zde	například	na	problémy	v	dopravě	
v	souvislosti	s	povětrnostními	podmínkami,	stávkami	apod.	Informace	najdete	
výběrem	konkrétního	tématu	nebo	požadované	země	(www.prodopravce.cz).

Sekce Služby

Kompletní	 nabídka	 služeb,	 poskytovaných	ČESMAD	BOHEMIA,	 tak	 by	 se	 ve	
stručnosti	dal	shrnout	obsah	sekce	Služby.	Pokud	si	potřebujete	rezervovat	tra-
jekt	nebo	si	chcete	objednat	zboží	z	e	-shopu,	případně	využít	další	z	našich	
služeb,	doporučujeme	navštívit	tuto	sekci	(www.vseprodopravce.cz).

Sekce Školení 

Školicí	středisko	ČESMAD	BOHEMIA	nabízí	školení	pro	manažery	i	řidiče,	ško-
lení	ADR,	odborné	semináře,	a	pokud	si	nevyberete	z	připravené	nabídky,	zajistí	
pro	Vás	školení	na	klíč	(www.skoleni.prodopravce.cz).

Sekce ČESMAD

Webová	stránka,	zaměřená	na	informace	o	Sdružení	a	jeho	činnost.	Návštěvníci	
zde	najdou	kontakty	na	sekretariát	a	jednotlivá	regionální	pracoviště,	podrobněji	
je	možné	se	zde	seznámit	se	členskými	výhodami	(www.dopravci.cz).
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Časté dotazy k přístupu na internetové stránky

Potřebuji pro přístup na stránky Sdružení heslo?

Ne,	ale	velká	část	informací	je	určena	jen	pro	Vás	–	naše	členy		–	a	pro	přístup	do	
těchto	zpráv	potřebujete	přístupové	údaje,	které	tvoří	Vaše	evidenční	číslo	a	heslo.

Jak získám evidenční číslo?

Každý	člen	Sdružení	při	své	registraci	obdrží	unikátní	evidenční	číslo,	pod	kte-
rým	je	registrován.	Toto	číslo	najdete	také	na	druhé	straně	obálky	této	příručky.

Jak získám heslo?

Přístupové	 údaje	 jsou	 každému	 novému	 členovi	 automaticky	 zasílány	 na	
e	-mailovou	 adresu,	 kterou	 uvedl	 jako	 kontaktní	 pro	 webové	 stránky.	 Heslo	
je	možné	si	nechat	kdykoliv	znovu	zaslat	prostřednictvím	webových	stránek.
	

Jak mohu opravit své kontaktní údaje?

V	uživatelském	profilu	na	www.dopravci.cz	 si	můžete	prohlédnout	kontaktní	
údaje	k	Vaší	firmě.	Změnit	nebo	doplnit	je	můžete	pomocí	formuláře	v	uživa-
telském	profilu	 s	názvem	„změna	údajů“,	případně	můžete	kontaktovat	 svoje	
regionální	pracoviště.
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Transport magazín

Transport	magazín	je	barevný	měsíčník,	vydávaný	od	roku	2000,	kdy	nahradil	
původní	 časopis	 s	 názvem	 Informační	 zprávy.	Časopis	 pokrývá	 problematiku	
silniční	dopravy.	Hlavními	tématy	jsou	nákladní	a	autobusová	doprava,	legisla-
tivní	a	právní	záležitosti	oboru	silniční	dopravy,	mezinárodní	vztahy,	zahraniční	
předpisy,	bezpečnost	silničního	provozu,	zkrátka	vše,	co	Vás	v	silniční	dopravě	
může	zajímat.	

Časopis	vychází	v	nákladu	2	600	kusů	a	jako	členové	Sdružení	získáváte	zdarma	
jeho	předplatné.	

Časopis	můžete	 využít	 také	 k	 prezentaci	 své	 firmy	 formou	 inzerátu,	 na	 který	
máte	25%	slevu.	
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Zprávy od Jezevčíka 

Zpravodaj	 Zprávy	 od	 Jezevčíka	 zasíláme	 našim	 členům	 jednou	 měsíčně	
e	-mailem.	 Ve	 zpravodaji	 najdete	 aktuální	 informace	 z	 legislativy,	 o	 dění	
v	silniční	dopravě	nebo	o	činnosti	Sdružení.	

A	proč	zrovna	od	jezevčíka?	Protože	právě	jezevčík	 je	maskotem	kampaně	
ČESMAD	BOHEMIA		-	Jedeme	v	tom	spolu.	Kampaň	má	rovněž	svoji	interne-
tovou	stránku	http://www.jedemevtomspolu.cz/.

STRÁNKY SDRUŽENÍ www.jEDEmE-v-Tom-SpolU.cz

DUBEN 2014Elektronický bulletin Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA

Další informace o Sdružení ČESMAD BOHEMIA naleznete na www.prodopravce.cz, 
více o kampani za zlepšení image kamionové dopravyJedeme v tom spolu si přečtěte na www.jedeme-v-tom-spolu.cz.

ZPRÁVY  OD  JEZEVČÍKA

OBSAH
Ministr Prachař na členy 
Sdružení nezapomněl ..........1

Kontroly nevynechávají 
kabotáž ani obcházení 
povolovacího řízení 
zahraničními dopravci  ...... 5

Omezení provozu autobusů 
v centru Vídně ......................7

miNiSTR pRachař 
Na člENY SDRUŽENÍ NEzapomNěl

Březen je pro členy Sdružení čESmaD BohEmia každoročně nejen 
měsícem knihy, ale také obdobím, kdy se v regionech setkávají na výroč-
ních shromážděních, aby zhodnotili společně rok minulý a dohodli se na 
cílech a úkolech pro další období.

Série sedmi setkání začala 7. března v praze a završena byla 29. března 
v Brně. celkem se sedmi jednání zúčastnilo 285 řádných členů, což re-
prezentuje 15 % z celkového počtu 1 946 dopravních společností – členů 
Sdružení k 1. lednu 2014. To není nízké číslo, vezmeme -li v úvahu zane-
prázdněnost majitelů a manažerů dopravních firem a také fakt, že 70 % 
členů Sdružení jsou menší dopravci s jedním až pěti vozidly.

příjemným bodem programu jednání v ostravě a v Brně byla návštěva 
ministra dopravy antonína prachaře, který přítomné seznámil s prioritami 
a záměry současného vedení ministerstva. Bylo vidět, že rozhodně neza-
pomněl na své zkušenosti se státní správou, které získal v pozici majitele 
dopravní firmy. Nikdo z účastníků mu nejspíš nezáviděl kupu problémů, 
které se nahromadily v rezortu během posledních let a které musí v šibe-
ničních termínech řešit. mezi nejdůležitější patří registr vozidel, výstavba 
a financování dopravní infrastruktury, nečerpání zdrojů z Bruselu, paralý-
za stavebních řízení kvůli nízkým výkupním cenám pozemků, pomalosti 
vyřizování podání u ÚohS a nastavení zákona o veřejných zakázkách. 
akutním problémem je také zajištění řádného výběru dodavatele mýtného 
systému od roku 2017. pan ministr strávil mezi svými bývalými kolegy 
vždy téměř hodinu, odpověděl na dotazy a spěchal za dalšími povinnostmi.

v roce 2013 mezi členy Sdružení nejvíce rezonovala témata spojená 
se zpoplatňováním infrastruktury, ať už se jednalo o fungování mýtného 
systému v české republice nebo v zahraničí. Kladně bylo hodnoceno ne-
zvýšení sazeb v čR pro letošní rok a vůbec fakt, že dohoda z roku 2010 
přinesla dopravcům alespoň nějakou jistotu. Naopak prudké oslabení ko-
runy v listopadu loňského roku, které svou intervencí provedla čNB, bylo 
vnímáno rozporuplně, někomu sice vylepšilo hospodářský výsledek, ale 
celkově ke stabilitě podnikatelského prostředí rozhodně nepomohlo. Stej-
ně tak mnoha členům klidu nepřidala nejistota ohledně účinnosti nového 
občanského zákoníku od 1. 1. 2014, nelegální omezení fungování systému 
TiR v Rusku a zvažování investic do vozidel s novými motory EURo vi.

Hlavní strana
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Monitoring informací o silniční dopravě

Každý	 den	 najdou	 naši	 členové	 ve	 své	 e	-mailové	 schránce	 souhrn	 informací	
z	elektronických	i	tištěných	médií,	díky	němuž	mají	přehled	o	aktuálním	dění	
v	silniční	dopravě.	

Adresné e ‑maily a krátké textové zprávy (SMS)

Pokud	 se	 vyskytne	 neočekávaná	 situace,	 informujeme	 naše	 členy	 formou	
e	-mailových	zpráv	nebo	krátkých	textových	zpráv		-	SMS.

Prodej zboží pro dopravce

Tato	obchodní	aktivita	dnes	patří	k	základním	pilířům	portfolia	služeb	Sdru-
žení.	 Doplňkové	 služby	 navíc	 podporují	 atraktivitu	 nabízených	 položek.	
Kvalifikovaný	tým	lidí,	znalost	legislativy,	strategické	rozmístění	regionálních	
pracovišť	 a	 sortiment	 zaměřený	 na	 dopravce	 a	 jejich	 každodenní	 potřeby	
s	garantovanou	kvalitou,	to	jsou	hlavní	konkurenční	výhody	Sdružení	při	pro-
deji	zboží	dopravcům.	

	
V nabídce najdete:

Zboží	požadované	legislativou		-	patří	k	němu	zejména	povinná	výbava	vozidel	
(např.	výstražné	prostředky,	žárovky,	lékárničky,	reflexní	vesty,	hasicí	prostřed-
ky),	 ale	 také	 tachografické	 kotoučky,	 roličky	do	digitálních	 tachografů,	 jízdní	
doklady	potřebné	k	přepravě	nákladu,	prostředky	k	upínání	nákladů,	povinné	
značení	vozidla	apod.	Zboží	vztahující	se	k	charakteru	přepravovaného	nákladu	
(např.	upevňovací	prostředky,	celý	sortiment	ADR	prostředků,	izotermické	příč-
ky,	kontrolní	pomůcky).	Výrobky	zvyšující	bezpečnost	vozidla	(reflexní	materi-
ály,	osvětlení,	majáky,	sněhové	řetězy,	ochrany	nádrží	PHM,	zámky	chladících	
skříní	a	kontejnerů,	zámky	čepů	návěsů,	zabezpečení	 tahačů	apod.).	Položky	
zaměřené	na	vozidlo	(náhradní	díly,	nabíječky,	startovací	boostery,	autobaterie,	
pneumatiky,	nádrže	na	vodu,	schrány,	clony,	poklice,	stěrače).	Produkty	zamě-
řené	na	práci	 řidiče	 a	 zvýšení	 jeho	bezpečnosti	 (pomůcky,	mapy,	navigátory,	
ochranné	osobní	oblečení,	ruční	svítilny,	vybavení	kabin	apod.).	Zboží	zaměře-
né	na	řízení	dopravy	(odborná	literatura,	mapy	a	navigátory,	pomůcky	pro	kont-
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rolu	vozidel,	software	pro	vyhodnocování	tachografických	kotoučků	a	dat	z	di-
gitálních	tachografů,	prostředky	a	pomůcky	pro	školení	vlastních	pracovníků).	
Výhoda pro členy Sdružení: Sleva 8 % z katalogových cen.

E ‑shop

Je	pro	Vás	pohodlnější	nákup	prostřednictvím	internetového	obchodu?	Pokud	
ano,	 jistě	 uvítáte	 širokou	 nabídku	 sortimentu	 nabízeného	 v	 našem	 E	-shopu	
http://www.obchod.prodopravce.cz/ který	patří	k	velice	vyhledávaným	a	na-
vštěvovaným	stránkám	dopravci	i	odbornou	veřejností.

Přihlašovací	údaje,	které	Vám	zaručí	nákup	za	zvýhodněné	ceny,	Vám	poskytne	
regionální	pracoviště.
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Služby ČESMAD BOHEMIA

Kompletní pojištění pro dopravce:
•	 povinné	ručení
•	 povinné	ručení	s	rozšířením	na	území	Ruska
•	 havarijní	pojištění
•	 pojištění	odpovědnosti	dopravce
•	 pojištění	kabotáže	v	SRN
•	 pojištění	léčebných	výloh
•	 pojištění	právní	ochrany
•	 pojištění	odpovědnosti	za	škody,	způsobené	při	výkonu	povolání
•	 pojištění	finančních	ztrát
•	 pojištění	finanční	způsobilosti



14

sdružení automobilových dopravců

Česmad bohemia

Vyřízení víz do Ruska, Běloruska a Turecka

Výhoda pro členy Sdružení: sleva 300 Kč na každou podanou žádost.

Navracení DPH ze všech členských států EU, Švýcarska a Norska

Možnost	 okamžitého	 vyplacení	 předložených	 nároků	 na	 čtvrtletní	 i	 měsíční	
bázi.	Komplexní	 servis	od	podání	žádosti	na	 finanční	úřad	 jednotlivých	států	
až	po	převod	nárokovaných	částek.	Zprostředkování	navrácení	DPH	z	řádných	
faktur	i	zjednodušených	daňových	dokladů.	Zajištění	navrácení	části	spotřební	
daně	ze	všech	zemí,	kde	to	místní	právní	úprava	umožňuje.
Výhoda pro členy Sdružení: snížené provizní sazby.

Palivové karty pro dopravce 

Nabízíme	tankovací	kartu	SERVISA	do	Španělska	a	Portugalska	a	věrnostní	kartu	
CEPSA	Star	Direct,	tankovací	kartu	IQ	Card	pro	Rakousko,	Belgii,	Lucembursko,	
Německo,	Nizozemsko,	Slovinsko,	Španělsko	a	Rumunsko.	Výhodou obou ře-
šení je možnost úspory finančních prostředků za čerpání pohonných hmot.

Dálniční karty a známky pro úhradu poplatku za užití silnicí 

Pro	úhradu	mýta	ve	Francii,	Španělsku,	Portugalsku	a	belgickém	tunelu	Liefken-
shoek	nabízíme	palubní	jednotku	Road	Box.	Pro	Itálii	nabízíme	kartu	Viacard	nebo	
kombinaci	karty	Viacard	s	Telepasem.	Pokud	často	využíváte	průjezdů	tunely	Mont	
Blanc	a	Fréjus,	nabízíme	pro	platbu	za	průjezd	těmito	tunely	kartu	Fréjus.
Výhoda pro členy Sdružení: nižší poplatky 0,25 ‑0,5 % za služby poskytované 
Sdružením.

Trajekty a P&O Ferries

Umíme	 pro	 Vás	 zajistit	 trajekty	 na	 všech	 plavebních	 linkách	 v	 Evropě.	Díky	
zastoupení	P&O	Ferries	v	ČR	mají	firmy,	které	jezdí	do	Velké	Británie	a	Irska,	
možnost	otevření	přímého	účtu	u	P&O	Ferries.	S	přímým	účtem	si	ušetříte	prá-
ci	při	objednávání,	veškeré	přepravní	 informace	 jsou	pro	Vás	dostupné	 ihned	
a	v	případě	potíží	máte	k	dispozici	non	-stop	linku	na	telefonu	nebo	nepřetržitou	
službu	v	přístavech.	Fakturace	pro	Vás	bude	realizována	přímo	z	Velké	Británie	
bez	DPH	s	výhodnou	dobou	splatnosti	30	-59	dnů.
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Zdanění dopravy osob

Nabízíme	zprostředkovatelské	a	překladatelské	služby	v	oblasti	zdanění	přepra-
vy	osob,	se	specializací	na	Německo	a	Rakousko.
Výhoda pro členy Sdružení: Sleva až 400 Kč.
		
Školení a semináře ČESMAD BOHEMIA

Potřebujete	proškolit	řidiče	nebo	manažery?	Máte	specifický	požadavek	na	určitý	
druh	školení?	Náš	tým	kvalifikovaných	lektorů	Vás	rád	přivítá	na	některém	z	tema-
ticky	zaměřených	školení,	případně	Vám	připraví	školení	na	míru.
Výhoda pro členy Sdružení: Sleva ve výši až 33 %.

Poradenské služby

Nabízíme	 zavedení	 certifikovaného	 systému	 řízení	 podle	 světově	 uznávané-
ho	standardu	 ISO	9000,	dále	nabízíme	poradenské	služby	s	cílem	vybudovat	
a	 realizovat	 systémy:	 environmentálního	 managementu	 podle	 mezinárodní	
normy	ISO	14001;	řízení	BOZP	podle	normy	OHSAS	18001;	posuzování	kva-
lity	a	bezpečnosti	včetně	ochrany	zdraví	a	životního	prostředí	podle	metodiky	
chemického	průmyslu		-	SQAS;	správné	výrobní	praxe	při	přepravě	krmiv	podle	
specifikace	GMP+	B	4.1;	HACCP		-	zpracování	kritických	bodů,	kde	je	největší	
pravděpodobnost	mikrobiologické,	chemické	nebo	 fyzikální	kontaminace	po-
travin;	projektu	Bezpečný	dopravce;	 ISO	22000,	který	definuje	požadavky	na	
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systémy	řízení	bezpečnosti	potravin.	Naši	bezpečnostní	poradci	DGSA	Vám	odborně	
poradí	v	oblasti	přepravy	nebezpečných	nákladů	ADR.	Odborně	způsobilý	poradce	
pro	oblast	BOZP	Vám	pomůže	zpracovat	povinnou	dokumentaci	požadovanou	 In-
spektorátem	práce.
Výhoda pro členy Sdružení: slevy od 12 % do 28 % na jednotlivé poradenské služby.

Nabídka od partnerských firem pro členy Sdružení

Bankovní služby s Českou spořitelnou

Česká	spořitelna,	a.s.	nabízí	členům	Sdružení	cenově	zvýhodněné	bankovní	služby.	
Nabídka	je	rozdělena	dle	výše	ročního	obratu	pro	podnikatele	s	obratem	do	30	mil.	Kč,	
s	obratem	30	-100	mil.	Kč	nebo	individuální	nabídka	pro	členy	s	ročním	obratem	nad	
100	mil.	Kč.

Rámcová smlouva s T ‑Mobile

Dlouhodobým	 partnerem	 Sdružení	 je	 také	 mobilní	 operátor	 T	-mobile.	 Především	
menším	členům	Sdružení	je	k	dispozici	rámcová	smlouva	umožňující	jim	přistoupit	
k	podmínkám,	které	by	pro	ně	nebyly	dostupné.	Speciální	tarif	kromě	výrazné	slevy	
z	cen	služeb	zahrnuje	i	privátní	síť	s	bezplatnými	hovory.	Konkrétní	podmínky	jsou	
k	dispozici	na	všech	regionálních	pracovištích	Sdružení	nebo	na	vyžádání.

Zvýhodněné překladatelské služby s agenturou CONTEXT

Na	základě	dlouhodobé	 spolupráce	 s	 překladatelskou	agenturou	CONTEXT	 jsme	
rozšířili	možnosti	spolupráce	i	pro	naše	členy.	Agentura	v	rámci	této	spolupráce	na-
bízí	členům	Sdružení	zvýhodněné	sazby	překladů.	Spolupráci	ocenili	v	roce	2011	
především	naši	členové	-	autobusoví	dopravci		-	kteří	se	registrovali	k	DPH	v	Polsku	
s	nutností	dokládat	větší	množství	dokumentů	přeložených	do	polštiny.
V	 roce	2013	zavedlo	povinnost	 registrace	DPH	 také	Slovinsko.	 I	v	 tomto	případě	
mohli	 autobusoví	 dopravci	 využít	 spolupráce	 s	 agenturou.	 V	 roce	 2014	 pomohl	
Context	s	překlady	dokumentů	k	registraci	v	Chorvatsku.	Všechny	překlady	jsou	pro	
naše	členy	za	výhodnější	ceny.
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Uzavřená skupina uživatelů s TimoCom

V	rámci	projektu	je	vytvořena	uzavřená	skupina	uživatelů	ČESMAD	BOHEMIA	-GBS,	
která	přináší	 řadu	výhod:	možnost	nabídnout	volné	náklady,	příležitost	k	vytížení	
vlastních	vozidel,	slevu	z	poplatků	za	přístup	do	systému	TC	Truck&Cargo,	atd.	Re-
gistrace	do	skupiny	je	bezplatná	a	za	členství	se	nevybírají	žádné	poplatky.	

Výhody:
•	 konkurenční	výhoda	–	nabídky	se	zobrazuje	nejprve	členům	skupiny
•	 vzájemná	podpora	členů	ČESMAD	BOHEMIA	s	vyloučením	řetězového	

snižování	cen
•	 možnost	udržení	 (očekávání)	 cen	v	povědomí	zákazníků	na	 reálných	

nákladech
•	 snížení	nabídky	pro	„dumpingové“	dopravce
•	 menší	dopravci	mají	šanci	na	slušně	placené	zakázky

Asistenční služby se společností ÚAMK

ČESMAD	BOHEMIA	 spolupracuje	 se	 společností	ÚAMK	na	projektu	ČESMAD	
ASSISTANCE.	Zapojení	do	programu	je	potvrzeno	kartou,	kterou	jste	našli	v	této	
brožuře	na	druhé	straně	obálky.	Neaktivní	karta	slouží	k	čerpání	slev	na	zboží	
a	služby	v	rámci	slevových	programů	ÚAMK	RECOMMENDED	a	SHOW	YOUR	
CARD.	Členové	Sdružení	mají	možnost	 si	kartu	aktivovat	pro	možnost	čerpání	
asistenčních	služeb.

•	Jaké	služby	získáte	aktivací
Hlavní	výhodou	je	možnost	telefonického	tlumočení	při	řešení	poruchy,	v	přípa-
dě	kontroly,	při	řešení	dopravní	nehody.	Dále	získáte	rady	a	informace	v	případě	
nouze,	vyhledání	dodavatelů	služeb	a	další	služby.	

•	Jedna	karta	Vám	nestačí?
Můžete	si	bezplatně	objednat	karty	v	počtu	dle	vozidel	s	platnou	finanční	způ-
sobilostí,	která	máte	evidovaná	jako	člen	Sdružení.

Kompletní	informace	o	výhodách	členství	najdete	také	na	našich	internetových	
stránkách	 http://www.dopravci.cz/vyhody ‑clenstvi	 a	 na	 všech	 regionálních	
pracovištích	ČESMAD	BOHEMIA.	
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Hromadné nákupy pro členské firmy
Energie
Od	 roku	 2014	mají	 dopravci	možnost	 zúčastnit	 se	 společného	 výběru	 doda-
vatele	elektrické	energie	a	plynu	na	smluvní	období	 jednoho	 roku.	ČESMAD	
BOHEMIA	nabízí	svým	členům	možnost	ušetřit	nemalé	peněžní	prostředky	při	
nákupu	elektrické	energie	a	zemního	plynu	na	Českomoravské	komoditní	bur-
ze	Kladno.	Samotný	nákup	zajišťuje	členská	společnost	burzy	FIN	-servis,	a.s.,	
která	má	oprávnění	i	bohaté	zkušenosti	se	společnými	nákupy	energií	na	burze.	
V	uplynulém	období	se	podařilo	pro	účastníky	sdruženého	nákupu	energií	za-
jistit	zajímavé	snížení	cen	poptávaných	komodit.	

Služby 
ČESMAD	BOHEMIA	se	podílí	na	sdruženém	nákupu	vybraných	položek	(slu-
žeb)	za	účelem	vyjednání	nejlepší	ceny	pro	své	členy.

Ocenění IRU

Chcete ocenit svého manažera?

Čestné	ocenění	 uděluje	Mezinárodní	 unie	 silniční	 dopravy	 (IRU)	manažerovi	
dopravní	firmy,	který	dělá	čest	své	profesi	prostřednictvím	svých	profesních	zku-
šeností	 a	manažerských	úspěchů,	 který	 je	 výjimečně	 aktivní	 v	 oboru	 silniční	
dopravy.	Ocenění	je	zvláště	výjimečné,	protože	je	udělováno	pouze	jednomu	
manažerovi	ve	firmě,	a	to	pouze	jedenkrát.

Díky svému členství máte možnost ocenit i své řidiče

Mezinárodní	unie	silniční	dopravy	vyhlašuje	každoročně	nominace	na	ocenění	
pro	vzorné	řidiče	–	IRU	DIPLOMA	OF	HONOUR.	Podmínky	pro	udělení	oceně-
ní	jsou	pevně	stanoveny	a	týkají	se	určené	doby,	po	kterou	řidič	řádně	vykonává	
svoji	profesi,	počtu	ujetých	kilometrů	jako	profesionální	řidič	a	absence	přestup-
ků	během	posledních	let.	Ocenění	získává	každý	řidič	pouze	jednou.
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Další aktivity

Sdružení	organizuje	řadu	akcí
•	 každoroční	slavnostní	večer	podnikatelů	v	silniční	dopravě	
•	 regionální	shromáždění	dopravců		-	každoroční	pracovní	setkání	zástupců	

dopravních	firem	na	všech	regionech
•	 transport	 show	ČESMAD	BOHEMIA	 	-	 setkání	výrobců	dopravní	 tech-

niky	a	poskytovatelů	služeb	se	členy	Sdružení	organizované	ČESMAD	
BOHEMIA	pro	všechny	členy	

•	 golfový	turnaj	osobností	silniční	dopravy
•	 zahraniční	odborné	semináře	pro	dopravce
•	 Sdružení	 přispívá	na	dobročinnost	 -	Nadace	Truck	Help	 získává	 kaž-

doroční	 finanční	 příspěvek,	 kterým	 pomáhá	 rodinám	 profesionálních	
řidičů	zmírňovat	tragické	následky	dopravních	nehod

Logo ČESMAD BOHEMIA na Vaše stránky

Chcete	propagovat	své	členství?	Na	své	webové	stránky	si	můžete	umístit	logo	
členské	firmy,	které	je	vždy	na	aktuální	rok	ke	stažení	na	webových	stránkách	
ČESMAD	BOHEMIA.	
	

Samolepky s jezevčíkem

Členové	dostávají	od	Sdružení	samolepky	s	maskotem	kampaně	„ Jedeme v tom 
spolu“.	Jejich	umístěním	na	vozidle	podporují	snahu	o	zvýšení	prestiže	oboru	
u	veřejnosti.
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Publikace Zákazy jízd

Každoročně	vydáváme	žádanou	publikaci	Zákazy	jízd	pro	nákladní	vozidla	
v	evropských	státech.	Najdete	v	ní	informace	o	podmínkách	omezení	jízd	
nákladních	vozidel	během	státních	svátků	a	dalších	vymezených	období.	Jako	
naši	členové	od	nás	dostáváte	tuto	publikaci	každoročně	zdarma.	

Institut silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA

je	dceřinou	společností	Sdružení.	Pro	členské	dopravní	společnosti	vytváří	od	
roku	2008	řešení	v	oblastech	přípravy	a	zprostředkování	řidičů	osobní	i	náklad-
ní	dopravy	a	personálního	poradenství.	Při	své	činnosti	se	zaměřuje	především	
na	využití	zdrojů	českého	trhu	práce.
Aktivity	společnosti	jsou	pojaty	komplexním	způsobem	od	podpory	a	výchovy	
mladých	odborníků	na	středních	odborných	školách	přes	motivační	a	diagnos-
tické	analýzy	až	po	návrh	a	řešení	zvyšování	kvalifikace	profesionálních	řidičů.	
ISD	je	provozovatelem	internetového	pracovního	portálu	www.truckjobs.cz,	
který	současně	zastřešuje	její	hlavní	aktivity.	Mezi	další	činnosti	společnosti	
patří	monitoring	a	příprava	projektů	hrazených	z	fondů	EU	v	oblasti	lidských	
zdrojů	a	tvorba	odborných	analýz	trhu	práce	v	dopravě.	

Zákazy jízd 2013
pro nákladní vozidla 
v evropských státech

Zákazy jízd 2014pro nákladní vozidla 
v evropských státech



sdružení automobilových dopravců

Česmad bohemia

Regionální pracoviště Praha 
Adresa:	Nad	Sokolovnou	117/1,	147	00	Praha	4	
E-mail:	praha@cesmad.com,	Tel:	241	040	111,	Info	linka:	790	299	101,	Fax:	241	040	188

Ředitelka	regionálního	pracoviště
Michaela Gerstnerová
tel.:	241	040	126,	731	131	301,	e-mail:	Michaela.Gerstnerova@cesmad.com
členství ve Sdružení, bezpečnostní poradce DGSA, 
dálniční známky, školení a semináře, karty ÚAMK

Zástupkyně	ředitelky
Ivana Čechová
tel.:	241	040	127,	731	131	327,	e-mail:	Ivana.Cechova@cesmad.com

semináře a školení, karnety TIR, dálniční známky, 
pojištění, víza, bezpečnostní poradce DGSA

Irena Sechovcová
tel.:	241	040	142,	731	131	325,	e-mail:	Irena.Sechovcova@cesmad.com
členství ve Sdružení, daň z obratu přepravy osob v zahraničí 
– Rakousko, SRN; povolení MAD, MKD, karty ÚAMK

Jana Vernerová
tel.:	241	040	144,	e-mail:	Jana.Vernerova@cesmad.com
daň z obratu přepravy osob v zahraničí – Rakousko, SRN; 
povolení MAD, MKD; dálniční karty, palivové karty, vratky DPH

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava
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Lukáš Prodan
tel.:	241	040	196,	731	131	397,	e-mail:	lukas.prodan@cesmad.com
prodej zboží

Michal Šašek
tel.:	241	040	196,	731	131	396,	e-mail:	michal.sasek@cesmad.com
prodej zboží

Věra Kutová
tel.:	241	040	147,	731	131	339,	e-mail:	Vera.Kutova@cesmad.com

karnety TIR, pojištění, víza, školení a semináře
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Ředitel	regionálního	pracoviště
Vojtěch Máša
tel.:	541	225	311,	731	131	302,	e-mail:Vojtech.Masa@cesmad.com
zastupuje členy v jednáních se zástupci státní správy a samosprávy 
na úrovni krajů. Poradce v oblasti sociálních předpisů v silniční dopravě, 
digitálních tachografů, bezpečné a defenzivní jízdy a silničních kontrol

Zástupkyně	ředitele
Marie Holánová
tel.:	541	225	311,	737	079	750,	e-mail:	marieh@cesmad.com
agenda členství ve Sdružení, školení pro autobusové 
dopravce, vratky DPH

Kateřina Soukupová
tel.:	549	274	350,	731	131	347,	e-mail:	Katerina.Soukupova@cesmad.com		

agenda členství ve Sdružení, poskytování informací, pojištění, 
povolení MKD a MAD, daň z obratu přepravy osob v zahraničí – SRN, 
Rakousko, karty ÚAMK, víza

Regionální pracoviště Brno 
Adresa:	Podhájí	1a,	621	00	Brno	-	Řečkovice	
E-mail:	brno@cesmad.com,	Tel.:	541	225	311,	Info	linka:	+	420	790	299	102,	Fax:	541	227	005

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava

Zdeněk Bádr
tel.:	549	274	253,	731	131	384,	e-mail:	Zdenek.Badr@cesmad.com
bezpečnostní poradce DGSA, prodej zboží, soft. na vyhodnocení 
dat z digitálních tachografů – TAGRA
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Marie Spáčilová
tel.:	549	274	246,	731	131	376,		e-mail:	Marie.Spacilova@cesmad.com
fakturace a pohledávky, agenda členství ve Sdružení, dálniční 
známky, semináře a školení řidičů ADR a řidičů k odborné 
způsobilosti, prodej zboží

Eva Slezáčková
tel.:	549	274	305,	731	131	323,	e-mail:	Eva.Slezackova@cesmad.com

karnety TIR, pojištění, povolení MAD, MKD, daň z obratu 
přepravy osob v zahraničí-Rakousko, SRN, víza

Ondřej Vrtěl
tel.:	549	274	253,	731	131	336,	e-mail:	ondrej.vrtel@cesmad.com

Michaela Jílková
tel.:	549	274	350,	731	131	395,	e-mail:	michaela.jilkova@cesmad.com

poradce v komerčních službách,  prodej zboží, software na 
vyhodnocení dat z digitálních tachografů - TAGRA (lektor pro 
zacházení s aplikací TAGRA)

povolení MKD, MAD, dálniční karty, palivové karty, semináře 
a školení manažerů v dopravě, vratky DPH, projekty z EU na 
vzdělávání v silniční dopravě pro členy
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Ředitel	regionálního	pracoviště
Lukáš Fojtík
tel.:	596	618	545,	731	131	303,	e-mail:	Lukas.Fojtik@cesmad.com
poradce a lektor v oblasti uložení a upevnění nákladu, obsluha 
digitálního tachografu, pracovní režimy řidičů, přepravy ADR

Zástupkyně	ředitele
Jarmila Černá
tel.:	596	618	930,	731	131	387,	email:	Jarmila.Cerna@cesmad.com
povolení MKD; pojištění, karnety TIR, 
semináře a školení

Lenka Kavková
tel.:	596	618	930,	731	131	387,	e-mail:	Lenka.Kavkova@cesmad.com

pojištění, povolení MKD, vratky DPH, karnety TIR

Eva Tučková
tel.:	596	618	928,	731	131	348,	e-mail:	Eva.Tuckova@cesmad.com
prodej zboží, členství ve Sdružení, daň z obratu přepravy osob 
v zahraničí – Rakousko, SRN; povolení MAD, karty ÚAMK

Regionální pracoviště Ostrava 
Adresa:	Kafkova	8,	702	00	Ostrava	
E-mail:	ostrava@cesmad.com,	Tel:	596	618	928,	Info	linka:	790	299	103,	Fax:	596	618	929

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava
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Martin Sigmund
tel.:	596	618	928,	731	131	388,	email:	Martin.Sigmund@cesmad.com
školení a semináře, vratky DPH, palivové 
karty, platební karty na dálnice, prodej zboží

Michal Dvořák
tel.:	596	618	928,	731	131	349,	e-mail:	Michal.Dvorak@cesmad.com
prodej zboží, vratky DPH, palivové karty, platební karty 
na dálnice
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Ředitelka	regionálního	pracoviště
Jana Hujová
tel.:	495	522	597,	731	131	304,	e-mail:	Jana.Hujova@cesmad.com

školení a semináře, karty ÚAMK, členství ve Sdružení, zastu‑
puje členy v jednáních se zástupci státní správy a samosprávy 
na úrovni krajů.

Zástupkyně	ředitelky
Hana Šrajerová
tel.:	495	537	221,	731	131	392,	e-mail:	Hana.Srajerova@cesmad.com

semináře a školení

Monika Rosůlková
tel.:	495	537	221,	731	131	362,	e-mail:	Monika.Rosulkova@cesmad.com
povolení MAD, MKD, karnety TIR, daň z obratu přepravy osob 
v zahraničí – Rakousko, SRN; víza, členství ve Sdružení

Dana Solničková
tel.:	495	537	221,	731,	131,	322,	e-mail:	Dana.Solnickova@cesmad.com
povolení MAD, MKD, dálniční karty, karnety TIR,  
vratky DPH, pojištění

Regionální pracoviště Hradec Králové 
Adresa:	Koutníkova	272,	501	01	Hradec	Králové	
E-mail:	hradec@cesmad.com,	Tel:	495	537	221,	Info	linka:	790	299	104,	Fax:	495	521	027

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava

Miroslav Kubec
tel.:	495	537	221,	731	131	381,	e-mail:	Miroslav.Kubec@cesmad.com
prodej zboží, dálniční známky, palivové 
karty, poradce DGSA
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Zdeněk Gerstner
tel.:	475	209	102,	731	131	383,	e-mail:	Zdenek.Gerstner@cesmad.com

poradce a lektor v oblasti uložení a upevnění nákladu, pracovních 
režimů řidiče, vratky DPH, bezpečnostní poradce DGSA, karty 
ÚAMK, celní problematika, členství ve Sdružení, semináře a ško‑
lení, dálniční karty, palivové karty

Zástupce	ředitele
Zdeněk Kůla
tel.:	475	209	102,	731	131	382,	e-mail:	Zdenek.Kula@cesmad.com
dálniční známky, prodej zboží, bezpečnostní poradce DGSA

Nikola Novotná
tel.:	475	209	102,	731	131	385,	e-mail:	Nikola.Novotna@cesmad.com

pojištění a povolení MKD, MAD, karnety TIR, daň z obratu 
přepravy osob v zahraničí – Rakousko, SRN; víza

Petr Šafránek
tel.:		475	209	102,	731	131	305,	e-mail:	Petr.Safranek@cesmad.com
povolení MAD, MKD, semináře a školení, karnety TIR, daň 
z obratu přepravy osob v zahraničí - Rakousko, SRN

Ředitel	regionálního	pracoviště

Regionální pracoviště Ústí nad Labem
Adresa:	U	Trati	10,	400	01	Ústí	nad	Labem	
E-mail:	usti@cesmad.com,	Tel:	475	209	102,	Info	linka:	790	299	105,	Fax:		475	214	446

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava
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Ředitelka	regionálního	pracoviště
Marie Louženská
tel.:	387	425	949,	731	131	306,	e-mail:	Marie.Louzenska@cesmad.com

členství ve Sdružení, karty ÚAMK

Zástupkyně	ředitelky
Ivana Ohrazdová
tel.:	387	425	949,	731	131	316,	e-mail:	Ivana.Ohrazdova@cesmad.com

karnety TIR, členství ve Sdružení, daň z obratu přepravy osob 
v zahraničí – Rakousko, SRN; pojištění, povolení MAD, MKD, 
víza, vratky DPH

Pavel Hluska
	tel.:	387	425	949,	731	131	386,	e-mail:	Pavel.Hluska@cesmad.com
bezpečnostní poradce DGSA, členství ve Sdružení, dálniční 
známky, dálniční karty, palivové karty, pojištění, povolení MAD, 
MKD, školení a semináře, víza, prodej zboží, karnety TIR

František Holub
tel.:	387	426	801,	731	131	341,	e-mail:	Frantisek.Holub@cesmad.com

členství ve Sdružení, dálniční známky, dálniční karty, 
palivové karty, pojištění, karty ÚAMK, prodej zboží, 
SW Tagra a stahování dat

Regionální pracoviště České Budějovice
Adresa:	Pekárenská	255/77,	370	04	České	Budějovice	
E-mail:	budejovice@cesmad.com,	Tel:	387	425	949,	387	426	801,	Info	linka:	790	299	106,	
Fax:	387	426	867

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava
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Úřední hodiny 
jsou platné pro všechna 

regionální pracoviště

Po.  08.00–12.00 13.00–16.00 
Út.  08.00–12.00  13.00–16.00 
St.  08.00–12.00  13.00–16.00 
Čt.  08.00–12.00  13.00–16.00 
Pá.  08.00–12.00  13.00–15.00
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Ředitel	regionálního	pracoviště

Zástupkyně	ředitele
Eva Košařová
tel.:	377	388	489,	731	131	330,	e-mail:	Eva.Kosarova@cesmad.com
pojištění, daň z obratu přepravy osob v zahraničí – Rakousko, 
SRN; povolení MAD, školení

Jiří Hurník
tel.:	377	388	488,	731	131	335,	e-mail:	Jiri.Hurnik@cesmad.com

poradce a lektor v oblasti pracovních režimů řidičů, digitálních 
tachografů a silničních kontrol, členství, karnety TIR, 
bezpečnostní poradce DGSA

Jan Beran
tel.:	377	388	493,	731	131	372,	email:	jan.beran@cesmad.com

Ondřej Král
tel.:	377	388	492,	731	131	308,	e-mail:	ondrej.kral@cesmad.com

obchodní zástupce

prodej zboží, pojištění, školení, povolení MKD, vratky DPH, 
dálniční karty, karnety TIR, víza, stahování dat z digitálních 
tachografů

Regionální pracoviště Plzeň
Adresa:	Domažlická	174,	314	55	Plzeň	14	
E-mail:	plzen@cesmad.com,	Tel:	377	388	488,	Info	linka:	790	299	107,	Fax:	377	388	491

Vysvětlivky	k	použitým	zkratkám:	MAD -	mezinárodní	autobusová	doprava,	MKD	-	mezinárodní	kamionová	doprava




