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Stěžejním bodem je ovlivňování legislativního procesu jak v ČR, tak EU. 
Pouze silné sdružení má reálný vliv na politiky a je schopno kvalitně a aktivně hájit zájmy svých členů doma i v zahraničí. K tomu 
potřebujeme mít velkou a stabilní členskou základnu. Proto i vy se staňte členem Sdružení ČESMAD BOHEMIA a ovlivňujte 
podnikatelské prostředí. Žádný názor nebo připomínka člena nejsou opomenuty. ČESMAD, který má více než 2 100 členů dopravců, 
není sdružením jen velkých firem, 60 % členů provozuje dopravu do 5 vozidel, 44 % členů provozuje maximálně dvě vozidla. 
ČESMAD shromažďuje a dává členům k dispozici komplexní, ověřené a kvalitní informace na webu https://info.odoprave.cz/

Pracovníci Sdružení jsou k dispozici členům pro jakékoliv dotazy, konzultace či stížnosti a na podnikání tak nejste sami. Členové 
dostávají automaticky informační e ‑maily k důležitým změnám v legislativě, sms zprávy, pravidelný monitoring tisku a jsou 
upozorňováni na důležité aktuality v mezinárodní i vnitrostátní přepravě. Zvažte i Vy své zapojení do činnosti Sdružení. 

Veškeré informace k členství naleznete zde: https://www.prodopravce.cz/clenstvi ‑ve ‑sdruzeni

PROSAZUJEME PRO ŘIDIČE
 ‑ Zlepšení hygienických podmínek na parkovištích vč. rozšíření 

kapacit odpočívek
 ‑ Lepší zázemí u zákazníků
 ‑ Zmírnění bodového systému u některých přestupků, aby nepo‑

stihoval řidiče z povolání
 ‑ Kvalitní silniční síť v ČR bez uzavírek, které nedávají smysl, 

a zrychlení staveb
 ‑ Vyvinění se v případech, kdy řidič nemohl přestupek ovlivnit

 NAŠE AKTIVITY I PRO DOPRAVCE DO 3,5 T
 ‑ Schválený silniční balíček v EU znamená zásadní změny v mezi‑

národní dopravě vozidly od 2,5 t do 3,5 t . K tomu poskytujeme 
poradenství členům, co a kde platí, aby se mohli lépe zorientovat 
ve změnách, které nastávají, a vyhnout se sankcím

 ‑ Pomáháme dopravcům do 3,5 t se získáním odborné způsobilosti
 ‑ Shromažďujeme informace o podmínkách a minimálních mzdách 

řidičů ve státech EU
 ‑ Sledujeme zákazy vjezdu do evropských měst a nízkoemisních zón

 ‑ Usilujeme o nejnižší možné sazby daně silniční a spotřební, aby 
čeští dopravci byli v soutěži se zahraničními dopravci konkuren‑
ceschopní 

 ‑ Požadujeme možnost rezervace registrační značky před jejím 
fyzickým přidělením

 ‑ Úspěšně usilujeme o zvýšení počtu kontrol státního dozoru 
u zahraničních dopravců

 ‑ Trváme na vymáhání pokut i od zahraničních dopravců a řidičů 
 ‑ Podporujeme zavedení získání řidičských a profesních průkazů 

na středních školách
 ‑ Snažíme se o rychlejší nábor řidičů ze zahraničí 
 ‑ Navrhujeme prodloužení platnosti evidenční kontroly, aby neby‑

la nutná při každém převodu vozidla 
 ‑ Prosazujeme rozvolnění podmínek pro zvýšení počtu stanic 

technické kontroly
  ‑ Pořádáme „webináře“ k novinkám v oboru zdarma pro členy, jako 

například „Financování dopravců“ „Likvidace škodních událostí“
 ‑ Sledujeme tzv. „zelené aktivity v EU“ a oponujeme nereálným 

nápadům
 ‑ Prosazujeme zavedení tzv. „servisní“ značky, která by umožnila 

snazší manipulaci s vozidly uloženými do depozitu 

OBHAJOBA ZÁJMŮ SILNIČNÍCH DOPRAVCŮ 
JE HLAVNÍM POSLÁNÍM SDRUŽENÍ ČESMAD BOHEMIA.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Regionální pracoviště:
Praha 241 040 111, praha@cesmad.com • Brno 731 131 395, brno@cesmad.com 

• Ostrava 596 618 928, ostrava@cesmad.com • Hradec Králové 790 299 104, hradec@cesmad.com 
• Ústí nad Labem 475 209 102, usti@cesmad.com • České Budějovice 387 425 949, budejovice@cesmad.com  

• Plzeň 377 388 488, plzen@cesmad.com

ONLINE FORMULÁŘ


