
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME JSME 
I VAŠE LOBBY
I VAŠE LOBBY

Co se nám podaøiloCo se nám podaøilo
• sleva na silnièní dani

 • zavedení množstevních slev na mýto;

 • zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto;

 • zavedení spoluodpovìdnosti odesilatele za hmotnost nákladu 
a možnost vyvinìní se øidièe;

 • odstranìní trestných bodù a zrušení sankce zákazu èinnosti za 
ménì závažné pøestupky proti dobám øízení a odpoèinku;

 • zrušení povinného EEG a neurologického vyšetøení;

 • odstranìní trestných bodù za porušení zákazu jízdy;

 • dohoda s ministrem dopravy o dotaèním programu a dalších 
opatøeních ve prospìch silnièní dopravy

 • v roce 2014 byly pøedstaveny Všeobecné pøepravní podmínky 
ÈESMAD BOHEMIA jako náhrada neexistujícího pøepravního øádu



Obhajoba zájmù silnièních dopravcù je hlavním posláním Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Stìžejním bodem 
tohoto úkolu je ovlivòování legislativního procesu. Silnièní doprava jako taková má mnoho nepøátel a kvùli 
své negativní image na veøejnosti se èasto stává terèem pøedevším populistických politikù. Ti rádi navrhují 
zákony, které všemožnì náš obor omezují a v neposlední øadì z nìj èiní dojnou krávu sytící churavý státní 
rozpoèet. ÈESMAD BOHEMIA proto plní roli lobbingové organizace vedoucí nikdy nekonèící boj za zájmy 
svých èlenù a silnièní automobilové dopravy. Kam upínáme své síly?

• Zákazy jízd
• Silnièní daò a jiné poplatky
• Zákazy pøedjíždìní
• Pravidla pro pøepravu cestujících a dopravní obslužnost
• Mýto a jeho funkènost
• Legislativa a její výklad v ÈR
• Výkon státního odborného dozoru v ÈR a silnièní kontroly v EU
• Odborná zpùsobilost øidièù a vzdìlávání profesionálních øidièù
• Rovnoprávné postavení silnice/železnice
• Podmínky pro èeské dopravce v zahranièí
• Profesní nafta (vrácení èásti spotøební danì)
• Infrastruktura – kvalitní silnièní síť, vèetnì dostatku odstavných ploch pro nákladní vozidla
• Legislativa v ÈR – návrhy zmìn za silnièní dopravce 
• Øešíme také problematiku nedostatku profesionálních øidièù v silnièní dopravì – založili jsme dce-

øinou spoleènost Institut silnièní dopravy, která se specializuje na øízení lidských zdrojù v oblasti 
nákladní a autobusové dopravy

• Na nejvìtší problémy upozoròujeme prostøednictvím kampaní. Mezi poslední mediální poèiny pat-
øily kampanì „Aby vaše dìti dorazily bezpeènì aneb autobus – není kus jako kus“, která se zabývala 
kvalitou autobusù, pøevážejících dìti a kampaò, která upozoròovala na nedostatek øidièù náklad-
ních vozidel a prezentovala možnosti øešení, napøíklad formou rekvalifikace.

Hájíme vaše zájmy v oblasti legislativy…Hájíme vaše zájmy v oblasti legislativy…

Murphyho silniční zákon:Murphyho silniční zákon:
„Při jízdě autem si nikdy nemůžete být jisti, že včera „Při jízdě autem si nikdy nemůžete být jisti, že včera 
neodhlasovali něco, co právě teď porušujete!“neodhlasovali něco, co právě teď porušujete!“

Exkluzivní informace 
pro èleny zdarma

... a o všech zmìnách víte jako první... a o všech zmìnách víte jako první
V èasopisu Transport magazín a na internetových stránkách www. prodopravce.cz naleznete vše, co potøe-
bujete pro své podnikání. Mezinárodní úmluvy, legislativa v evropských zemích (limitní rozmìry, zákazy 

jízd, poplatky, povinná výbava vozidla) i aktuální dopravní informace – tyto a mnohé další infor-
mace získáte jako èlen Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Informaèní náskok našim èlenùm po-

skytujeme také prostøednictvím e -mailových a krátkých textových zpráv (SMS), které 
jsou zasílány dle aktuální potøeby.



Možnost odložení platby

Pro naše èleny je pøipravena øada výhod...Pro naše èleny je pøipravena øada výhod...
Komplexní sortiment zboží, potøebný pro provoz vozidel. 
O akèních nabídkách se dozvíte jako první. Naše zboží si 
mùžete prohlédnout v e-shopu: 
http://obchod.prodopravce.cz/ 

Sleva 8 % 
z katalogových cen

Platební karty a palubní jednotky na úhradu dálnièních poplatkù 
v Itálii, Francii, Španìlsku, Portugalsku a v tunelech Mont Blanc, Fréjus 
a belgickém tunelu Liefkenshoek. 

Nižší poplatky 0,25–0,5% za 
služby poskytované Sdružením

Úspora finanèních prostøedkù za 
èerpání pohonných hmot

Nabídka školení a poradenství veškerých odborných témat, 
vztahujících se k dopravì. Naši nabídku najdete na webu: 
http://skoleni.prodopravce.cz/

Široká nabídka služeb – kompletní pøehled najdete na 
http://www.vseprodopravce.cz/

Tankovací a palivové karty pro èerpání pohonných hmot v Portugalsku, 
Španìlsku, Rakousku, Belgii, Lucembursku, Nìmecku, Nizozemí, 
Slovinsku, Rumunsku a Francii.

Sleva ve výši až 33 %

Navracení DPH ze všech èlenských zemí EU, Švýcarska 
a Norska, vèetnì možnosti pøedfinancování nárokù. Snížené provizní sazby

Zprostøedkovatelské a pøekladatelské služby v oblasti 
zdaòování dopravy osob v zahranièí.

Výhodné èlenské ceny na pøeklady u specializované firmy.

Asistenèní služby a služby tlumoèení v zahranièí zdarma. 

Zvýhodnìné stahování a vyhodnocování dat z digitálních tachografù.

Komplexní zastøešení problematiky pøeprav ADR: zboží, bezpeènostní poradci 
DGSA, tematicky zamìøená školení.

Možnost získat ocenìní IRU pro dlouholeté øidièe a manažery v silnièní dopravì.

Poradenské služby. 

Slevy až 400 Kè

Individuální ceník pro èleny Sdružení

Pouze pro èleny Sdružení

Sleva 12–28 % na jednotlivé 
poradenské služby

Zajištìní víz pro øidièe mezinárodní dopravy do Ruské federace, 
Bìloruska a Turecka.

Sleva 300 Kè za žádost

Všechny druhy dopravního pojištìní. 
Flotilové sazby 

pro èleny Sdružení

Nabídka stìžejních trajektových linek (výhradní zastoupení P&O Ferries).



Øádným èlenem Sdružení se mùže stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištìm 
v Èeské republice, která je oprávnìna provozovat silnièní motorovou dopravu, je majitelem nebo 
držitelem a provozovatelem alespoò jednoho silnièního motorového vozidla (o užiteèné hmotnosti 
vyšší než 900 kg nebo vozidla pro hromadnou pøepravu osob). 

Žádost o pøijetí za èlena se pøedkládá Sdružení písemnì na pøíslušném regionálním pracovišti. 
Musí být doložena koncesní listinou nebo výpisem z obchodního rejstøíku a platnou finanèní 
zpùsobilostí, s údajem o poètu provozovaných vozidel.

Pro èleny Sdružení je k dispozici sedm regionálních pracovišť a exkluzivní síť akreditovaných 
školicích støedisek.

Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/ 1, 147 00  Praha 4, 
tel.: + 420 241 040 111, fax: +420 241 040 180,
E-mail: sdruzeni@cesmad.com WWW.PRODOPRAVCE.CZ

Jak se stát èlenem…Jak se stát èlenem…

Praha 
Info: +420 241 040 127
skoleni.praha@cesmad.com

Ostrava
Info: +420 596 618 928

skoleni.ostrava@cesmad.com

Hradec Králové 
Info: +420 495 537 221

skoleni.hradec@cesmad.com

Ústí nad Labem
Info: +420 475 209 102
skoleni.usti@cesmad.com

Èeské Budìjovice
Info: +420 387 425 949
skoleni.budejovice@cesmad.com

Plzeò
Info: +420 377 388 489
skoleni.plzen@cesmad.com

Akreditovaná školicí støediska 
pro povinné školení øidièù dle 
zákona è. 247/2000 Sb.

Brno 
Info: +420 548 274 350 
skoleni.brno@cesmad.com



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 fi rmy u práv. osoby; jméno, příjmení, event. dodatek u fyz. 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 – informace od Sdružení: *Mobilní tel. – informační SMS: *E-mail - obchodní zástupce:

* nepovinný údaj 

Součástí žádosti je příloha/y (označte křížkem): 
 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 fi nanční způsobilost s údajem o počtu vozidel

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:

Jaký je hlavní důvod vstupu do Sdružení? Region (oznaète jednu variantu):

Kde jste se dozvěděli o Sdružení?
Praha

Brno

Ostrava

Hradec Králové

Ústí nad Labem

České Budějovice

Plzeň



ÚZEMNÍ VYMEZENÍ REGIONŮ 

 Region Praha tvoří: území hl. m. Prahy a okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 
Boleslav, Nymburk, Praha východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.

 Region Brno tvoří okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, 
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

 Region Ostrava tvoří okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-
město, Přerov, Šumperk, Vsetín.

 Region Hradec Králové tvoří okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, 
Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí.

 Region Ústí n. Labem tvoří okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, 
Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem.

 Region České Budějovice tvoří okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, 
Prachatice, Strakonice, Tábor.

 Region Plzeň tvoří okresy: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Rokycany, Sokolov, Tachov.

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 písemně na regionálním pracovišti 
ČESMAD BOHEMIA nebo prostřednictvím on-line žádosti na www.dopravci.cz. 

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 předmětu činnosti; 
• platnou fi nanční způsobilost s údajem o počtu provozovaných vozidel, případně čestné prohlášení.

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 fi nanční 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 sedmi místech České republiky:
Praha – tel.: 241 040 111, E-mail: praha@cesmad.com, Brno – tel.: 541 225 311, E-mail: brno@cesmad.com,
Ostrava – tel.: 596 618 928, E-mail: ostrava@cesmad.com, Hradec Králové – tel.: 495 537 221, E-mail: hradec@cesmad.com, Ústí 
nad Labem – tel.: 475 209 102, E-mail: usti@cesmad.com, České Budějovice – tel.: 387 425 949, 
E-mail: budejovice@cesmad.com, Plzeň – tel.: 377 388 488, E-mail: plzen@cesmad.com




