
strana 1. 

Závazná objednávka 
Závazně objednáváme účast níže uvedených pracovníků na školení v oblasti dopravně správních agend u dodavatele Centrum služeb pro silniční dopravu,  

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1, IČ: 70898219, DIČ:CZ70898219, č. účtu: 14237201/0710, e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz, tel.: 770 125 650 
 

Zkratky objednaných školení: VR ŘP - Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů                                        STZ - Schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu  
     RA - Registrace autoškol                   VRV - Vedení registru vozidel a vydávání dokladů k vozidlům 

 

Zkratka 
školení 

Jméno, příjmení, titul Termín školení Telefon, e-mail 
Datum, místo 

narození 

Pokud je přihlášený 
úředníkem dle zák. č. 

312/2002 Sb. § 2, 
uveďte, dle kterého 

odstavce (4, 5, 7), 
v opačném případě 

„NE“ 
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Zkratka 
školení 

Jméno, příjmení, titul Termín školení Telefon, e-mail 
Datum, místo 

narození 

Pokud je přihlášený 
úředníkem dle zák. č. 

312/2002 Sb. § 2, 
uveďte, dle kterého 

odstavce (4, 5, 7), 
v opačném případě 

„NE“ 

                  

                  

                  

Fakturační adresa: 
 

 

 

 

Email pro zasílání faktur: 
 
 

Podpis oprávněné osoby a razítko: 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vystavení:   
 
 

IČO:     DIČ:     

Kontaktní osoba:     tel.:     e-mail:    

 
Zkratky objednaných školení: VR ŘP - Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů                                        STZ - Schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu  

     RA - Registrace autoškol                  VRV - Vedení registru vozidel a vydávání dokladů k vozidlům 

 

Ubytování si zajistěte individuálně např. ve Wellness Hotel  Extol Inn, ve kterém se koná školení. Rezervace ubytování je na tel.: 605 254 330 nebo e-mailu: reservations@extolinn.cz. 
V případě malé obsazenosti konkrétního termínu školení si dodavatel vyhrazuje právo tento termín zrušit nebo přesunout. Obchodní podmínky jsou uvedeny na www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni. Objednatel 
prohlašuje, že přihlašované osoby souhlasí se zpracováváním a uchováním osobních údajů uvedených v této objednávce dle nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem organizace výše 
uvedených školení. Další informace dodavatele o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na: https://www.cspsd.cz/  záložka: ORGANIZACE – Povinné informace - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679. V případě, že finanční objem za tuto objednávku nebo další následně podané objednávky téhož objednatele překročí částku 50.000 Kč bez DPH, bude smluvní vztah uzavřen až akceptací této objednávky 
nebo objednávek dodavatelem a nabude účinnosti následným zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni
https://www.cspsd.cz/
https://www.cspsd.cz/storage/1_760_1760informace-o-zpracovani-ou-vseobecna.pdf
https://www.cspsd.cz/storage/1_760_1760informace-o-zpracovani-ou-vseobecna.pdf

