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Žádost o změnu oprávnění přístupu 
 
 

Ja, dole podesaný/á ............................................................................................................. , 
Jméno a příjmení 

Jako jednatel / oprávněný zástupce společnosti ...................................................................................... , 
název společnosti 

 

žádám o změnu oprávnění přístupu do systému Commander Control Car společnosti Commander 
Services s.r.o., pro 

přihlašovacíe jméno: .............................................................. 

jme0no a příjmení: .............................................................. 

tel./mobil: ............................................................... 

e-mail: ............................................................... 

v následném rozsahu: 

- pro vozidla ( uvést spz napr. povolit / zakázat vozidlo/a) 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

- jiné změny v oprávněních (máte možnost odvolat sa na oprávnění v příloze 1) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

datum:       
 

podpis 
 
 
 
 
 
 

 
Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete jako přílohu meilem na adresu: prístupy@commander.sk 
Žádost musí zaslat oprávněná osoba! 
Případné otázky Vám zodpovíme na Hotline: +420 270 000 999. 

Příloha 1 
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Príloha 1  
Přístupy a oprávnění 

 

úroveň A: „ŘIDIČ“ 

1. Vidí vozidla uvedené v seznamu SPZ povolených vozidel. 
2. Má přístup do systému i přes mobil. aplikaci. 
3. Má možnost editovat přehled jízd – poznámky k jízdě a k stání, 
4. Nemá možnost editovat poznámky k jízdě a k stání. 
5. Má přístup ke knihze jízd. 
6. Nemá přístup k Porušením. 
7. Nemá možnost zadávat tankování a korekci tachometru. 
8. Má přístup k Dokumentům. 
9. Má přístup k základním sestavám: 

a) Rychlý report a nastavení 
b) Výpočet nákladů 
c) Servisní knížka – připomínač 
d) Poznámky k jízdám – přehled 
e) Report práce – čas stání vozidla 
f) Cestovní příkazy – 3 druhy 

 

úroveň B: „VEDOUCÍ SKUPINY“ 

1. Vidí vozidla uvedené v seznamu SPZ povolených vozidel. 
2. Má přístup do systému i přes mobil. aplikaci. 
3. Má možnost editovat přehled jízd – poznámky k jízdě a k stání, 
4. Má možnost editovat poznámky k jízdě a k stání. 
5. Má přístup ke knize jízd. 
6. Má přístup k Porušením. 
7. Nemá možnost zadávat tankování a korekci tachometru. 
8. Má přístup k Dokumentům. 
9. Má přístup k základním sestavám: 

a) Rychlý report a nastavení 
b) Výpočet nákladů 
c) Servisní knížka – připomínač 
d) Poznámky k jízdám – přehled 
e) Report práce – čas stání vozidla 
f) Cestovní příkazy – 3 druhy 

 

úroveň C: „VEDOUCÍ AUTOPARKU“ 

1. Má přístup ke všem řidičům a vozidlům. 
2. Je oprávněný ke všem na úrovni vedoucího skupiny a výšše 
3. Je oprávněný zadávat tankování a korekci tachometru. 
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