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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., člen Zastupitelstva města Přerova

Navrhovatel: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., člen Zastupitelstva města Přerova

Zpracovatel: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., člen Zastupitelstva města Přerova

Název návrhu:

Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr zřízení služby „Senior taxi“ pro seniory města Přerova s trvalým pobytem na 
území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších s předpokládaným termínem zahájení od 
1. 9. 2016 ve smyslu důvodové zprávy,

2. ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města na jeho červnové zasedání ke 
schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího 
rozpočtového krytí a zajištění výběru provozovatele.

Důvodová zpráva:

Senior taxi jakožto způsob dopravy pro seniory je novinkou, kterou před třemi lety začaly zavádět 
nejen města a obce, ale i různé organizace, jež mají v daném místě sídlo. Senioři díky této službě 
získávají ulehčení svého života, fungování a zvýšení mobility. Výrazně se tak lidem důchodového 
věku navyšuje „akční rádius“ i okruh, kam se mohou dopravit. S tím jsou spojeny i vyšší frekvence a 
možnosti sociálních kontaktů, a tudíž i jednodušší začlenění se do společnosti aktivní společnosti. 
Heslo zní: „Jednoduše, v pohodlí a relativně levně“; základním smyslem služby je jednoduchá 
přeprava od domu do určeného místa a případně i zpět, to vše v klidu a pohodlí, což je pro seniory 
(často i méně mobilní) největším přínosem. A samozřejmě je senior taxi mnohem levnější než klasická 
taxislužba, kterou si většina z nich nemůže dovolit. V případě záštity služby městem či obcí se cena 
pohybuje velmi nízko (10 – 25 Kč), což je obvykle dáno různými dotacemi. V případě jiného 
poskytovatele (organizace a sdružení pro tělesně postižené či seniory, zdravotnické a církevní 
organizace) nepřesahuje většinou 50 Kč. Komfort přepravovaných je zajištěn i typem vozidel, která 
senior taxi využívají. Přednostně jsou využívána prostorná auta s pohodlným nástupem - mnohá mají i 
prvky pro přepravu zcela imobilních osob (nástupní rampu, schůdky, nižší sedačky či pohyblivé 



sedačky).

Tato služba je dnes provozována již v řadě měst: Plzeň, Třebíč, Louny, Český Krumlov, Česká Lípa, 
Havířov, Třinec, Karviná, Ostrava, Bohumín, Orlová, Krnov, Moravský Krumlov, Brno, Ústí nad 
Labem, Kladno, Hradec Králové, Praha, Žďár nad Sázavou, Návsí, České Budějovice, Zruč nad 
Sázavou, Písek, Rychvald, Horní Suchá, Kopřivnice, Jablunkov, Prostějov, Hlučín, Oslavany, Zašová, 
Šlapanice, Ropice, Golčův Jeníkov, Bystřice nad Olší, Rakovník.

Ve městě Přerov navrhuje tento materiál zřídit službu „Senior taxi“ pro přepravu seniorů ve věku 65 
let a více s trvalým pobytem na území města Přerova v rámci katastrálního území města a v jeho 
městských částech a to v každý pracovní den od 6.30 do 16.00 hodin. I v našem městě je smyslem 
služby „Senior taxi“ zajišťovat přepravu osob uvedeného věku z místa jejich bydliště na níže uvedená 
stanoviště a z níže uvedených stanovišť zase zpět do místa jejich bydliště a to za jednotný poplatek 
20,- Kč ze strany přepravovaného seniora za jednu jízdu.

Předpokládaná stanoviště:
Úřady na území města Přerova
Zdravotnická zařízení na území města Přerova (nemocnice, polikliniky, obvodní (praktičtí) a odborní 
lékaři pro dospělé v rámci Přerova, včetně městských částí, lékárny)
Česká pošta, s. p., ve všech městských částech města Přerova

Služba „Senior taxi“ bude poskytována v režimu taxislužby, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel služby je povinen mít nastaven taxametr tak, 
aby celková cena za jízdu byla vždy 20,- Kč, nezávisle na vzdálenosti a času trvání služby, tuto částku 
bude povinna uhradit přepravovaná osoba. Provozovatel služby je povinen zajišťovat službu 
Senior taxi pouze ve vozidlech s výše nastavenou sazbou v taxametru. 

Provozovatel služby tedy obdrží za jednu jízdu celkem 20,-- Kč od přepravované osoby a dále 
částku, kterou vysoutěží v rámci výběrového řízení, od města Přerova (služba bude městem 
vysoutěžena).
Osoba – držitel průkazu ZTP/P – může být přepravena maximálně s jedním doprovodem, doprovod 
platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné indentifikační údaje, rovněž 
nepodepisuje žádný souhlas.

Přepravovaná osoba si bude službu u provozovatele objednávat minimálně 1 den předem, pokud bude 
služba objednána v den přepravy, není provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovoluje 
kapacita.

Kontrola poskytované služby
Provozovatel služby, který vzejde z výběrového řízení bude povinen pravidelně, vždy za předchozí 
kalendářní měsíc, předložit Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova seznam 
přepravovaných osob s uvedením jména, příjmení a bydliště. Společně se seznamem bude 
provozovatel služby povinen za stejné období předat MmPr vytištěné stvrzenky z taxametru, které 
budou sloužit jako doklad o počtu provedených jízd v příslušné sazbě a dále přehled o najetých 
kilometrech v členění na jednotlivé jízdy a celkový součet za daný měsíc.

Každý občan, který poprvé využije tuto službu, je povinen podepsat souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely vedení evidence služby „Senior taxi“, podepsání souhlasu bude povinen zajistit 
provozovatel služby. Provozovatel služby bude dále zodpovídat za dodržování zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládané náklady na provozování služby
Předpokládané náklady na provozování služby na 12 měsíců je cca 400.000,- Kč, tj. na rok 2016 pro 
období 09 – 12/2016 cca 133.000,- Kč.


