
Návrh sociální komise: Dotované taxi pro ďáblické seniory 

 

Sociální komise předkládá radě MČ Praha Ďáblice návrh na zavedení dotované autodopravy pro ďáblické 

seniory - tzv. senior taxi. Tato služba je některými občany ďáblic opakovaně žádána, a proto se sociální 

komise rozhodla zjistit, jak tato služba funguje v jiných obcích a jaké jsou možnosti v Ďáblicích. 

Zjistili jsme, že na mnoha místech republiky služba senior taxi funguje již několik let na základě 

rozhodnutí vedení obce. Ve většině měst a obcí, převážně jde o severní Moravu, jezdí senioři taxi 

službou za 20-40 Kč. Tam obce službu dotují částkami 350-500 tis. Kč ročně – např.: Oslavany, Havířov, 

Bohumín, Přerov.  

V Praze a okolí funguje zvýhodněná taxi služba pro držitele průkazu ZTP/P a ZTP. Pro tyto občany je 

stanovena cena 42,- Kč za jednotlivou jízdu po celé Praze. Tuto službu provozují např.: 

www.societa.cz  a www.handicap-transport.cz. 

Kromě toho jsme na internetu našli zvýhodněnou taxi službu pro seniory nad 70 let. Je to služba Modrý 

anděl, která seniorům nabízí „stříbrnou slevu“, tzn. sazbu 19 Kč/km + nástupní sazba 40 Kč, čekání 6 Kč. 

https://www.modryandel.cz/pro-klienty/cenik/taxi. 

Diakonie Ďáblice službu autodopravy pro veřejnost z kapacitních důvodů neposkytuje. Pouze pro svoje 

klienty zajišťuje službu „doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět“, za kterou si účtuje hodinovou sazbu 110 Kč/hod.  

Pro účel zavedení senior taxi v Ďáblicích sociální komise navrhuje uzavřít smlouvu s panem Lumírem 

Kotrčem, který již několik let provozuje dopravní službu pro seniory převážně na území Prahy 8 za 

smluvní ceny. Pan Kotrč je občanem Ďáblic a je kvalifikovaným zdravotním bratrem. Jeho ceny jsou ve 

srovnání s ostatními firmami nejnižší. 

Pan Kotrč klientům účtuje ceny za jízdu tam i zpět, bez příplatku za čekání. Tzn. po zavolání je klient 

vyzvednut a dovezen zpět. Jízdy mimo Prahu 8 jsou možné po domluvě a s výrazným předstihem. 

Občané Ďáblic v současné době využívají jeho službu sporadicky, pravidelněji nyní pouze dva, ale i tato 

pravidelnost je nárazová, třeba dva měsíce nic a pak třikrát do měsíce. 

Ceny za jízdu tam i zpět s panem Kotrčem do nejvíce frekventovaných lokalit: 

Poliklinika Mazurská 300 Kč 

Poliklinika Čumpelíkova 250 Kč 

Poliklinika Lovosická 250 Kč 

Nemocnice Bulovka 280 Kč 

Plicní Písečná ul. 280 Kč 

Nákupy - Globus, Kaufland, Ládví, Billa vše 200 Kč 

Cesty po Ďáblicích - lékař, pošta, hřbitov aj. 100 Kč 

http://www.societa.cz/
http://www.handicap-transport.cz/
https://www.modryandel.cz/pro-klienty/cenik/taxi


Tabulka cen jízdného - srovnání různých služeb taxi: 

Firma Cena za km + nástupní 

sazba 

Cena jízdného z Ďáblic 

k poliklinice Mazurská 

– tam a zpět 

Cena za čekání 

Modrý anděl 19 Kč/km + 40 Kč  173 Kč x 2 = 346 Kč     6 Kč/minutu 

Taxi AAA 28 Kč/km + 40 Kč   236 Kč x 2 = 472 Kč     6 Kč/minutu 

Pan Lumír Kotrč Smluvní cena                300 Kč          0 Kč 

 

Základní kritéria pro poskytnutí příspěvku na senior taxi: 

- pro občany s trvalým pobytem v k. ú. MČ Praha Ďáblice starší 70 let nebo držitele průkazu ZTP, ZTP/P 

(výjimka je možná na základě doporučení sociální komise)  

- příspěvek MČ činí 50 % z celkových nákladů za jízdu 

- provozovatel taxi bude jednou měsíčně fakturovat městské části částku ve výši 50% skutečných 

nákladů za dopravu ďáblických seniorů 

- 6 měsíců bude probíhat zkušební provoz s tím, že po tomto období mohou být kritéria pro poskytnutí 

příspěvku upravena 

Pravidla pro objednání služby: 

- zájemce, který si objedná službu senior taxi před cestou vyplní formulář, který bude obsahovat:  

jméno, datum narození, adresu, cíl cesty, cena jízdného, datum a podpis. Tento doklad bude sloužit 

dopravci jako výkaz pro fakturaci příspěvku na jízdu u MČ. 

- trasy jízd: k lékaři, do nemocnice, na úřad, na hřbitov, do kadeřnictví, na pedikúru, do nákupního 

střediska 

- provozní doba: 6:30 – 16:00 hod., objednání s dostatečným předstihem  

Návrh výše dotace MČ Praha Ďáblice: 

Předpokládáme průměrný příspěvek MČ na jednu jízdu - 125 Kč.  

Maximální příspěvek MČ pro jednu osobu činí 250 Kč/měsíc, tj. max. 3.000 Kč/rok. 

Předběžná kalkulace při využití služby občany Ďáblic 

   2x týdně (tj. 100 jízd/rok) činí příspěvek MČ za rok 12.500 Kč 

  4x týdně (tj. 200 jízd/rok) je příspěvek MČ za rok 25.000 Kč 

Vzhledem k tomu, že občané hradí 50% nákladů za jízdu ze svého, předpokládáme, že služba nebude 

seniory nadužívaná, a že skutečné náklady MČ za rok budou spíš nižší. 


