
Přijeďte do Brna na setkání dopravců z celé republiky se zástupci Ministerstva dopravy, 
krajských samospráv a organizátorů dopravy. Diskutovat se budou klíčová aktuální témata 
a názory na zajišťování dopravní obslužnosti v České republice v příštích letech.

Na konferenci Vás společně zvou dopravní svazy ČESMAD BOHEMIA, ADSSF, ADSSS a SD, 
které zastupují významnou většinu českých dopravních firem.

HLAVNÍ TÉMATA:
Výběrová řízení nebo vnitřní provozovatel?
Evropská legislativa připouští více způsobů zajišťování veřejné přepravy osob. Někteří 
objednatelé se rozhodli nevypisovat výběrová řízení a místo soutěže dávají přednost zřizování 
vnitřních dopravců. Jaké jsou důvody a jaké názory na to mají zástupci krajských úřadů, 
Ministerstva dopravy a dopravců?

Slevy na jízdném 
Ministerstvo dopravy vydá v době konání konference aktuální metodiku k poskytování slev 
z jízdného pro děti, studenty a seniory, které by měly být od 1. září poskytovány. Budou na 
tento systém včas připraveni dopravci, organizátoři, objednatelé, ale i samotné ministerstvo? 
Jak bude vyřešena integrace těchto slev s výhodami, které poskytují například provozovatelé 
městské hromadné dopravy? Kdo a jak bude slevy kompenzovat a kolik to bude stát? 

Mzdy řidičů autobusů a způsob jejich proplácení
Názory na zdroje a způsoby vyplácení navýšených mezd řidičů autobusů se v jednotlivých 
krajích liší. Jak se s významnou změnou vypořádali dopravci a jaký je postoj objednatelů? Jsou 
prostředky pro kompenzaci zvýšených mezd k dispozici i pro příští roky? Jak hodnotí současný 
systém odměňování dopravci a odboráři?

Pozvánka na konferenci
BUDOUCNOST AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR
PERSPEKTIVY ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
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Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

skoleni.prodopravce.cz

DEN KONÁNÍ:   úterý 12.  6. 2018     9 – 13 h (prezence od 8.30 h)
MÍSTO KONÁNÍ:  Hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno 
  •  během konference k dispozici občerstvení a na závěr raut 
  •  parkování zdarma k dispozici

Prosíme, registrujte se, kapacita je omezena.
CENA: 2 500 Kč (bez DPH) 

sleva pro každého dalšího účastníka z jedné firmy 50 % (požadavek na slevu uveďte do poznámky)

registrace na:



9:00 Úvodní slovo asociací autobusových dopravců Ing. Jaroslav Hanák, prezident SP a ADSSF 
Ing. Radislav Kusák, viceprezident ČESMAD BOHEMIA 
Ing. Daniel Adamka, prezident ADSSS

9:30 Legislativní východiska provozování a financování 
veřejné přepravy osob, změna zákona o veřejných 
službách, státní politika veřejné dopravy, udělování 
licencí, prodlužování uzavřených smluv

Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy pro řízení 
Sekce dopravní 
JUDr. Ondřej Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy 
Ministerstva dopravy

9:50 Zajišťování dopravní obslužnosti výběrovým řízením 
nebo vnitřním provozovatelem

Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti 
KÚ Ústeckého kraje 
Ing. Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy 
Karlovy Vary, a.s. 
Martin Půta, místopředseda Rady Asociace krajů ČR,  
hejtman Libereckého kraje 
Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmanky Jihočeského kraje  
pro dopravu

10:45 Aktuální situace v provozování veřejné dopravy na 
Slovensku

Ing. Peter Sádovský, viceprezident ČESMAD Slovakia,  
prezident Zväzu autobusovej dopravy, generální ředitel  
Slovak Lines, a.s.

11:00 Přestávka na kávu

11:15 Slevy na jízdném z pozice ministerstva, dopravců, 
koordinátorů dopravy, jízdné zdarma a jiné slevy

Ing. Jiří Horský - ředitel společnosti KORDIS JMK, a.s. 
Ing. Radislav Kusák, generální ředitel ČSAD Uherské  
Hradiště, a.s. 
Ing. Michal Němec PhD., odbor financí a ekonomiky  
Ministerstva dopravy

12:00 Mzdy řidičů autobusů, přehled přístupu objednatelů 
k proplácení navýšení mezd

Bc. Ludomír Landa, ředitel společnosti ČSAD MHD  
Kladno, a.s. 
Luboš Pomajbík, předseda Odborového svazu dopravy

12:30 Diskuze

13:00 Závěr konference, oběd

BUDOUCNOST AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR
Na konferenci Vás zvou ČESMAD BOHEMIA, ADSSF, ADSSS a SD

partneři konference

program konference


