
      Region:         

       

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA  
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA ČLENA 

 
  Dopravce – právnická osoba      Dopravce – fyzická osoba 
 

Žádám tímto o přijetí za člena Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: 
 
         
              
 
      DOPRAVCE (přesný název společnosti u právnické osoby, jméno a příjmení, event. dodatek u fyzické osoby): 

 
 

      STATUTÁRNÍ ORGÁN (jméno, příjmení, funkce – pouze u právnické osoby, e-mail): 
 

      Jméno, příjmení a e-mail osoby oprávněné jednat za dopravce ( je-li odlišná od statutárního orgánu): 
 
 

      SÍDLO: 
Ulice: 
 

Č.p. 

PSČ: 
 

Obec: 

Doručovací adresa (pokud se liší od sídla): 
 

 
IČO: 
 

DIČ: 

Evidenční číslo u Sdružení: 
 

Mobil: 

Tel.: 
 

Fax: WWW: 

E-mail - kontaktní osoba pro 
Sdružení: 
 

E-mail pro MKD: 
 

E-mail pro MAD: 
 

*E-mail - ekonomika a finance: 
 
 

*E-mail – vzdělávání zaměstnanců: *E-mail – zásobování firmy: 

        * nepovinný údaj  
 

K žádosti je nutné přiložit (přiložené přílohy označte křížkem nebo vypište číslovku ):  
� koncesní listina (u provozovatele silniční dopravy pro vlastní potřebu jiné podnikatelské oprávnění)   
� výpis z obchodního rejstříku (případně doklady, z kterých lze zjistit údaje o předmětu činnosti) 
� platná finanční způsobilost s údajem o počtu vozidel 
 
Kolik vozidel má finanční způsobilost (vypište číslovku) …………………….. 

 
  Stvrzuji svým podpisem pravdivost poskytovaných údajů a zároveň souhlasím se zasíláním informací 

a obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. 
 
      

Datum přijetí (vyplňuje regionální pracoviště):       Datum, podpis a razítko dopravce: 
 



 
Výhody člena Sdružení  
         

- bezplatný odběr odborného měsíčníku Transport magazín 
- bezplatný přístup na internetové stránky www.prodopravce.cz  
- kompletní informace, týkající se silniční dopravy   
- široký sortiment služeb a zboží s atraktivními členskými cenami 
- pestrá nabídka školení a seminářů 
- poradenství v oblasti silniční dopravy 
- výhodné sazby pojištění 
- podpora silného profesního sdružení 

 
Vznik členství 
 
Členem Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se může stát fyzická nebo právnická 
osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která je oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je 
majitelem a provozovatelem alespoň jednoho silničního motorového vozidla. Žádost o členství se 
předkládá na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA.  
 
K žádosti je nutné přiložit:  

• koncesní listinu nebo jiné podnikatelské oprávnění; 
• výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm žadatel zapsán), případně jiné doklady, z kterých 

lze zjistit údaje o jejich předmětu činnosti;  
• platnou finanční způsobilost s údajem o počtu provozovaných vozidel 
• informaci o počtu vozidel, na které má dopravce finanční způsobilost. 

 
Členem Sdružení se žadatel stává po rozhodnutí předsednictva, dnem zaplacení členských příspěvků. 
 
Členské příspěvky  
 
Člen hradí roční členské příspěvky, splatné vždy do konce února, přičemž jejich výše se v průběhu 
kalendářního roku poměrně krátí s ohledem na měsíc přijetí. Podkladem pro výpočet členských příspěvků 
je počet motorových vozidel, dle platné finanční způsobilosti. Od počtu vozidel se také odvozuje počet 
hlasů, kterými člen disponuje při hlasování na regionálním shromáždění (viz tabulka níže). 
  
  

Kategorie podle počtu 
vozidel 

Výše ročních členských příspěvků 
v Kč 

Počet 
hlasů 

1 – 2 1.500,- 1 hlas 
3 – 5 3.000,- 2 hlasy 
6 – 9 6.000,- 4 hlasy 

10 – 29 12.000,- 8 hlasů 
30 – 59 21.000,- 14 hlasů 
60 – 99 34.500,- 23 hlasů 

100 – 199 60.000,- 40 hlasů 
za každých dalších 10 

vozidel 
1.500,- 1 hlas 

 
 
Naše regionální pracoviště najdete na 7 místech České republiky: 
 
Praha – tel.: 790 299 101, fax.: 241 040 188 Brno – tel.: 790 299 102, fax.: 541 227 005 Ostrava – 
tel.:790 299 103, fax.: 596 618 929 Hradec Králové  - tel.: 790 299 104, fax.: 495 521 027 Ústí nad 
Labem – tel.: 790 299 105, fax.: 475 214 446 České Budějovice – tel.: 790 299 106, fax.: 387 426 867 
Plzeň – tel.: 790 299 107, fax.: 377 388 491 
 


