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

 
 

ŽADATEL  Region: 

Firma (p řesný název spole čnosti u právnické osoby, jméno a p říjmení, event. dodatek u fyzické osoby) 

Statutární orgán (jméno, p říjmení, funkce – pouze u právnické osoby) 
 

 
SÍDLO, BYDLIŠTĚ : 
Ulice: 
 
 

 Číslo: 

 PSČ: 
 
 

Obec: 
 
 

   

Adresa pro doru čování (pokud se liší od sídla) 
 
 
 
  

Eviden ční číslo u  Sdružení: 
 
 

IČO:  DIČ: 

Telefon: 
  Fax:  Web: 

Mobil: 
  E-mail :   

Kontaktní osoba: 
     

 

 
VÁŠ DŮVOD PRO VSTUP DO SDRUŽENÍ: 
 

 
 
 
Součástí žádosti je p říloha/y (ozna čte křížkem): 

����  výpis z obchodního rejst říku (je-li v n ěm žadatel zapsán) nebo kopie živnostenského listu 

����  jiný  doklad 
 
Stvrzuji svým podpisem pravdivost poskytnutých údajů a současně souhlasím se zasíláním informací a 
obchodních sdělení dle zák.č. 480/2004 Sb.  

                Podpis a razítko žadatele 
Datum 
  
 
 
Datum přijetí (vyplňuje regionální pracoviště) 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA  
���� fyzická osoba                   (označte k řížkem)            ���� právnická osoba  

 
Žádám tímto o p řijetí do Sdružení automobilových dopravc ů ČESMAD BOHEMIA jako p řidružený člen. 
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Výhody přidruženého člena 
           

- na internetových stránkách www.prodopravce.cz má k dispozici zdarma všechny informace 
z oblasti silniční dopravy včetně tzv. zamčených zpráv 

- měsíčně obdrží bezplatně odborný časopis Transport magazín 
- má cenově zvýhodněné semináře a školení organizované Sdružením 
- jsou mu poskytovány slevy na vybraný sortiment zboží  
- může se zúčastnit odborných a společenských akcí pořádaných pro členy jak na regionální, tak 

celorepublikové úrovni 
- má právo na informace o Sdružení a může dávat podněty k jeho činnosti  
- regionální uspořádání Sdružení ČESMAD BOHEMIA mu umožňuje zapojit se aktivně do činnosti 

Sdružení a čerpat služby a členské výhody v blízkosti sídla své firmy 
(tel. na regiony: Praha – 241 040 126, Brno – 541 225 311, Ostrava – 596 618 545, Hradec 
Králové  - 495 537 221, Ústí nad Labem – 475 209 102, České Budějovice – 387 425 949, Plzeň – 
377 388 488) 

 
Povinnosti přidruženého člena 
 

- dodržovat stanovy Sdružení a usnesení jeho orgánů 
- chovat se tak, aby nebylo poškozeno jméno českých dopravců a zájmy Sdružení 
- neposkytovat informace z tzv. zamčených zpráv třetím osobám 
- platit členské příspěvky podle stanovených zásad 

 
 

Vznik přidruženého členství 
 
Přidruženým členem Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se může stát fyzická či 
právnická osoba, pokud se jedná o nedopravní společnost, která je oprávněna podnikat či vyvíjet činnost 
v oboru souvisejícím se silniční dopravou. Přidružené členství není určeno pro firmy s koncesí na 
dopravu, ty mohou být výhradně řádnými členy. Přidružení členové Sdružení jsou organizováni podle 
územního vymezení sedmi regionů. Žádost o přidružené členství posoudí regionální komise, která se 
schází začátkem každého měsíce a  předloží ji se svým stanoviskem k rozhodnutí předsednictvu, které 
zasedá koncem každého měsíce. O rozhodnutí předsednictva bude žadatel o přidružené členství 
neprodleně informován. Přidruženým členem Sdružení se žadatel stává dnem zaplacení členských 
příspěvků. 
 
Výše členských příspěvků přidružených členů 
 
Přidružený člen hradí roční členské příspěvky ve výši 20.000,- Kč, přičemž výše prvních ročních 
členských příspěvků se v průběhu kalendářního roku poměrně krátí s ohledem na měsíc přijetí (1.667,- 
Kč za každý započatý měsíc přidruženého členství).  
 
 
Platba členských příspěvků 
 
Roční členské příspěvky platí přidružený člen prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště 
Sdružení ČESMAD BOHEMIA. První roční členské příspěvky je žadatel o přidružené členství povinen 
zaplatit do jednoho měsíce od oznámení, že jeho žádost o přidružené členství byla předsednictvem 
schválena. Pokud tak neučiní, jeho přidružené členství nevznikne. Stávající přidružení členové pak 
hradí roční členské příspěvky vždy do konce února běžného roku. 

 


