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Provozní řád – Senior Taxi – platný od 1.3.2021 

 Farní charita Kamenice nad Lipou, nám. Husovo 94, 394 70 Kamenice nad Lipou  

1. Služba Senior Taxi je určena pro občany starší 65 let nebo držitele průkazu TP, ZTP a 
ZTP/P každého věku.  

2. Služba Senior Taxi je určena občanům Kamenice nad Lipou a okolních obcí, kteří 
nemají uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou a potřebují využít přepravní 
služby pouze jednorázově nebo na omezenou dobu.  

3. Při nástupu do vozidla je občan povinen se prokázat občanským průkazem, průkazem 
TP, ZTP, ZTP/P nebo jiným průkazem, prokazující jeho věk či sníženou soběstačnost.  

4. Podmínkou pro poskytnutí služby je souhlas občana s nakládáním s osobními údaji, 
které provozovatel potřebuje a vyžaduje k vedení provozního deníku (zejména 
nahlédnutí do občanského průkazu nebo průkazu TP, ZTP a ZTP/P). Provozovatel se 
zavazuje shromažďovat a  zpracovávat tyto údaje v souladu s článkem 13 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“).   

5. Provozní doba Senior Taxi je v pracovní dny od 8.00 – 15.00 hod. 
6. Službu je možno objednat min. 2 dny předem na tel. čísle 731 402 838 v době od 8.00 

-15.00 hod.  
7. Pokud se služba objednaná v kratším termínu, nemusí být vyhověno a to z důvodu 

omezené kapacity vozidla a personálního zajištění. Budou-li to však umožňovat 
provozní podmínky Senior Taxi, může být služba využita i v den jejího objednání. 

8. Účelem služby je zabezpečení základní dopravní obslužnosti seniorů a osob TP, ZTP, 
ZTP/P – využití služeb ve městě, návštěva lékaře a rehabilitace, pošty, hřbitovu 
apod…. 

9. Cena za jednu jízdu činí 30,- Kč v rámci Kamenice nad Lipou a je hrazena přímo 
dopravci při nástupu do vozidla. 

10. Doprovod (max. 1 osoba) cenu nehradí. 
11. Jedna jízda = nástup občana, odvoz na uvedené stanoviště. Odvoz zpět do bydliště je 

již další jízda.  
12. Cena za jízdu mimo město Kamenice nad Lipou činí 12,- Kč na 1 km.  
13. V případě, že je nástupní místo mimo město Kamenice nad Lipou, je účtován 

jednorázový poplatek za přistavení vozidla v částce 50,- Kč. Vozidlo přistavujeme 
max. do 20 km od Kamenice nad Lipou. 

14. V případě, že klient vyžaduje dopravu pouze jedním směrem (např. do Pelhřimova, do 
Jindřichova Hradce apod.), je mu účtována i cena 12,- Kč/km za cestu zpáteční do 
Kamenice nad Lipou. 

15. Doba čekání řidiče se započítává za každou započatou čtvrthodinu a činí 130,- Kč za 
hodinu (tzn. za každou čtvrthodinu 32,50 Kč).  

16. V případě zaplacení parkovného, popřípadě jiných nákladů spojených s cestou, je tato 
částka hrazena osobou, která využívá službu Senior Taxi.  

V Kamenici nad Lipou, 26.2.2021 

Koubová Jitka 


