
Závazná objednávka 

Závazně objednáváme účast níže uvedených pracovníků na  

Odborném školení pro „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory dopravy“ 

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: milan.spas@cspsd.cz 

 

Jméno, příjmení, titul                                                                   Telefon, e-mail 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Popis: Odborné školení pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souvislosti s vedením přestupkového 
řízení s řidičem, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

Místo konání: Centrum služeb pro silniční dopravu, Smilova 317, 530 02 Pardubice 
 

Termín školení: 26. 5. 2021 
 

Čas konání školení: 9:00 hod – 14:00 hod 
 

Cena: 1400 Kč (bez DPH) za osobu 
 

Fakturační adresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby a 

razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vystavení: 

 

 

IČO:    DIČ:    

Kontaktní osoba:    tel.:   e-mail:   

 

Objednávku zašlete na: milan.spas@cspsd.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. 

 

mailto:milan.spas@cspsd.cz
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


 
Obsah školení: 

− Doby řízení a odpočinku podle nařízení (ES) 561/2006 

− Výjimky podle čl. 3 a čl. 13 n. (ES) 561/2006 

− Způsob vedení záznamu a podmínky dodržování dob řízení a odpočinku u výjimkových přeprav (podle 
zákona 111/1994 Sb.) 

− Způsob vedení záznamu prostřednictvím tachografu, v souladu s nařízením (EU) 165/2014 

− Používání paměťových karet řidiče 

− Podvodná jednání při používání karet řidiče, nedovolené manipulace s tachografem, silniční kontroly 

− Provedení analýzy datových souborů, správa a obsah souborů 

− Možnosti další spolupráce s CSPSD 
 


