
Závazná objednávka účasti na  
Prohlubovacím kurzu kontrolního technika  

s omezením oprávnění na měření emisí vozidel a na následné přezkoušení 
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: kurzy.sme@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, mobil: 770 125 650 

 

Závazně objednáváme účast v prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky s omezením oprávnění na 
měření emisí vozidel dle písm. b) přílohy č. 16. vyhl. č. 211/2018 Sb. konaného  
 
v termínu              a místě   
 

a dále závazně přihlašujeme na přezkoušení po prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky s omezením 
oprávnění na měření emisí vozidel dle písm. b) přílohy č. 17. vyhl. č. 211/2018 Sb. konaného *) 
 
dne              a místě   
 

       *) Pozn.: Touto přihláškou je možno se přihlásit pouze do kurzu nebo na přezkoušení organizované CSPSD. Pokud budete 
přezkoušení absolvovat jinde, tak termín a místo přezkoušení nevyplňujte. 

     pro tyto pracovníky: 

Titul, jméno a příjmení, titul 
Datum 

narození 
Číslo/-a profesních 

osvědčení  

Telefon, 
e-mail 

Poznámka 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

  

Objednatel:  (uveďte název, fakturační adresu korespondenční adresu - pokud se od sebe liší) 
Fakturační adresa:   Korespondenční adresa:   

IČ:   DIČ:   Číslo stanice/stanic:   

Kontaktní osoba:   Tel./ e-mail:   

Kontaktní osoba pro fakturaci (e-mail):   

Objednatel prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou správné a souhlasí s podmínkami účasti na kurzu, cenami za kurz a přezkoušení, platnými 
ke dni zahájení kurzu. 
Přihlašovaná osoba 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 uvedeného kurzu a se zadáním těchto údajů do informačního systému vedeného 
Ministerstvem dopravy. Dále potvrzuje, že se seznámila s informacemi dodavatele v souladu s čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů 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. Zapsání do kurzu nebo na přezkoušení bude provedeno až po zaplacení poplatku. Dodavatel si vyhrazuje 
právo zrušit naplánované termíny kurzů z důvodu malé obsazenosti. Termíny a místa přezkoušení stanovuje Ministerstvo dopravy. Obchodní 
podmínky jsou na www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni. Doklady, které je nutno předložit před vlastním přezkoušením jsou uvedeny na webu 
CSPSD. 

   Datum:  
 
 

     ...........................................................    ..................................................   
              podpis přihlašovaných osob         podpis a razítko objednatele 

Přílohy: Oboustranné kopie profesního/-ch osvědčení (všech na ME) a řidičského průkazu 

Za dodavatele akceptoval:    dne:      Podpis a razítko: 

  

  

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

