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Jednou z výhod členství ve Sdružení Česmad Bohemia  
je přístup do databáze s informacemi  

„členské sekce“ na internetových stránkách: 
 

 
Stránky www.prodopravce.cz obsahují  
základní informace o Sdružení a kontaktní  
údaje na sedm regionálních pracovišť.  
Pro členy pak například denní přehled tisku. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
             Pro přístup do členské sekce musí  

proběhnout přihlášení (v pravém horním  
rohu): vyplněním evidenčního čísla (číslo  
člena Sdružení) a přihlašovacího hesla. 

 
 
 
 

Nové heslo generuje systémem automaticky a 
zasílá obratem na Vámi zadanou kontaktní  
e-mailovou adresu, která je uvedena v naší 
databázi. Pro přihlášení na stránky doporučujeme 
heslo z e-mailu okopírovat, předejdete tak 
nechtěné záměně některých symbolů. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Přístup k databázi se základními informacemi 
o dopravě v jednotlivých evropských zemích  
a aktuálním tématům 

http://www.prodopravce.cz/
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Aktuální zprávy  
k požadovanému tématu  
je možné filtrovat 
volbou štítků 
 
Aktuální témata 
zprávy, které vzbudily větší 
pozornost, jsme zpracovali  
podrobněji a pro rychlý přístup 
umístili na úvodní stránku 

 

 

Kalendář 
upozorní na 
nadcházející 
události  

 

 

Informace dle zemí  
U jednotlivých zemí (v závislosti na dostupnosti) jsou v této sekci  
zpracovány údaje k těmto tématům:  
 
Celní úřady Nařízení o silničním provozu 
Dopravní informace Nízkoemisní zóny 
Hraniční přechody Omezení vjezdu vozidel do měst 
Kabotáž Poplatky pro busy, nákladní vozidla 
Limitní rozměry a hmotnosti Státní svátky a zákazy jízd 
Minimální mzda Zákl. info k přepravě odpadů 
Nadrozměrné náklady Zdanění přepravy osob 
Kategorie tunelů podle 
dohody ADR 

Zimní výbava 

 

 

Nákladní a autobusová doprava 
je více rozpracována pod dalšími jednotlivými odkazy, ve kterých naleznete tematicky zaměřené články, 
které se ke zvolené problematice vztahují. 
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Legislativa 
sledování podmínek  
pro podnikání v silniční dopravě 
a oborech souvisejících,  
které silniční dopravu ovlivňují,  
je nedílnou a důležitou součástí 
práce Sdružení.  
Cílem je poskytnout 
kvalifikované rady a informace, 
případně právní pomoc 
dopravcům. Podílením se  
na tvorbě nových předpisů  
lze do značné míry ovlivňovat 
podnikatelské prostředí  
v Česku i EU a tím spoluvytvářet 
příznivější podmínky pro obor. 

 
 

 
 
 

Ačkoliv jsou problematiky mýto a státní svátky zpracovány u jednotlivých zemí, vytvořili jsme souhrnné 
přehledy, které navíc archivujeme a jsou tak dostupné k porovnání. 

 

 

Sekce dopravní informace obsahuje kromě odkazů  
na aktuální dopravní zpravodajství v ČR  
také kontaktní údaje na Krajské úřady, které od vstupu ČR  
do Schengenského prostoru spravují příslušné 
 hraniční přechody. 

 

 

 
Na konci stránek je možné po vyplnění  
e-mailové adresy se přihlásit k odběru  
novinek. Nastavit lze jak témata,  
tak i časovou frekvenci, s jakou budou 
upozornění na aktuality zveřejněné  
na našich stránkách do Vašeho e-mailu chodit. 


