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1. Náplň semináře  

Seminář byl zaměřen na tématiku silniční nákladní dopravy a spedici, doplněnou o praktické 

příklady z praxe – z činnosti společnosti CID International, a.s. Společnost se mimo jiné 

zaměřuje na zapojování absolventů VŠ do praxe. V prezentaci přednášejícího byly zařazeny 

vlastní materiály společnosti, včetně fotodokumentace. Přednášející se krátce zmínil také o 

nedílné součásti dopravy a spedice - skladování.   

 

Realizovaný program. 

9:45  -  10:00 Prezentace účastníků. 

10:00  -  11:50 Představení společnosti CID International, a.s., (historie, činnost) 

11:50  -  12:00 Přestávka. 

12:00  -  14:00 Silniční nákladní doprava a spedice  



 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 3/6 
S20121128_Vyhodnoceni_ISvDOPRAVĚ.docx 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

2. Vyhodnocení 

Semináře se účastnilo celkem 75 osob, z toho 62 mužů a 13 žen. 

Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 75 

07.41.01  - muži 62 

07.41.02  - ženy 13 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 4 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 4 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 
 

0 
 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 2 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.1 Přednášející 

1) Jméno: Vlastimil Kožej 

Společnost:  CID International, a.s. 

Pozice: Obchodní ředitel  

E-mail: vkozej@cid.cz 

      2) Jméno:  Radomír Bača 

          Společnost:  CID International, a.s. 

          Pozice:  Obchodní zástupce 

          E-mail: rbaca@cid.cz 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Ekonomická rozvaha akce  

D. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

