
Příloha č. 2 Smlouvy 
 

Ceník služeb pro oprávněné uživatele k této smlouvě 
  
 

 

Cena přepravy (s DPH)  Dospělý  
(Kč) 

Děti 6 – 15 let 
(Kč) 

Nástupní taxa pro každou 1 přepravovanou osobu (platí i pro 
doprovod) 

10 10 

Cena za jednotlivou jízdu po území hl. m. Prahy 1) 40 20 
Cena za jednotlivou jízdu zasahující na území Středočeského 
kraje (jen vybrané obce dle seznamu obcí, na které se vztahují 
poskytované služby) 1) 

60 30 

Čekání na Klienta – do doby čekání se nezapočítává doba 
potřebná k nástupu/výstupu Klienta, případně 
naložení/vyložení vozíku nebo jiných kompenzačních 
pomůcek 

15 min. zdarma před zahájením 
objednané jízdy z domova 
 
30 min. zdarma při návratu nebo 
další jízdě téhož  Klienta 
50,- Kč za každou další 
započatou čtvrthodinu čekací 
doby 

1 doprovázející osoba (také i vlastní osobní asistent) občana s průkazkou ZTP platí stejnou cenu 
jako držitel průkazky ZTP, v odpovídající kategorii do které doprovod věkem náleží 
1 doprovázející osoba (také i vlastní osobní asistent) občana s průkazkou ZTP/P platí stejnou 
cenu jako držitel průkazky ZTP/P, v odpovídající kategorii do které doprovod věkem náleží 
V případě, že Klient bude během přepravy využívat služby svého osobního asistenta, je asistent 
tarifován sazbou shodnou se sazbou za 1 doprovázející osobu. Jeho přeprava však musí být 
objednána a také potvrzena.  
Přeprava asistenčního nebo vodícího nebo signálního psa s platným služebním průkazem je 
bezplatná, musí však být objednána a také potvrzena předem. 

 1) Sazby jsou účtovány za uskutečněné jízdy v celé trase přepravy bez ohledu na skutečný počet 

ujetých kilometrů (tam i zpět). 

 Děti do 6 let věku mají přepravu zdarma 

 Dítětem od 6 do 15 let se rozumí dítě ve věku počínajícím dnem 6. narozenin a končícím dnem 

předcházejícím dni 15. narozenin 

 Cena za přepravu zavazadel rozměrů větších než 25x45x70 cm, živých zvířat pouze ve schráně je 

stanovena ve výši ceny za přepravu dítěte  6 -15 let, nevztahuje se na nezbytné kompenzační 

pomůcky, které jsou přepraveny s Klientem bezplatně. 

 Nástupní sazba se účtuje za každé přistavení vozu a jako paušální poplatek za základní dopomoc a 

doprovod Klienta související bezprostředně s nastoupením a vystoupením Klienta do vozu a z vozu. 

 

Území, kde jsou služby poskytovány: 

1. Hl. m. Praha 
2. Obce, na které se vztahují poskytované služby: 

Bašť; Běloky; Bořanovice; Brázdim; Buštěhrad; Březí; Černošice; Čestlice; Číčovice; 
Dobročovice; Dobrovíz; Dobřejovice; Dobříč; Dobřichovice; Dolní Břežany; Drahelčice; 
Dřetovice; Dřevčice; Herink; Horoměřice; Horoušany; Hostivice; Hostouň; Hovorčovice; 
Husinec; Choteč; Chrášťany (okres Praha-západ); Chýně; Chýnice; Jeneč; Jenštejn; 
Jesenice; Jíloviště; Jinočany; Jirny; Karlík; Klecany; Klíčany; Kněževes; Kosoř; Křenice; 
Květnice; Libeř; Líbeznice; Libochovičky; Lidice; Lichoceves; Makotřasy; Měchenice; 



Měšice; Mezouň; Modletice; Mratín; Nehvizdy; Nová Ves; Nučice (okres Praha-západ); 
Nupaky; Ohrobec; Ořech; Pavlov; Podolanka; Průhonice; Přezletice; Psáry; Ptice; 
Radonice; Roblín; Roztoky; Rudná; Říčany; Sedlec; Sibřina; Sluhy; Sluštice; Statenice; 
Stehelčeves; Strančice; Středokluky; Svémyslice; Světice; Šestajovice; Škvorec; Tachlovice; 
Tehov; Trnová; Třebotov; Tuchoměřice; Tuklaty; Úholičky; Úhonice; Únětice; Úvaly; Veleň; 
Velké Přílepy; Vestec; Větrušice; Vonoklasy; Vrané nad Vltavou; Všenory; Všestary; Zájezd; 
Zbuzany; Zdiby; Zeleneč; Zlatá; Zlatníky-Hodkovice; Zlonín. 

 

Pokuty za neuskutečnění služby z důvodu na straně Klienta: 

Každý Klient či organizace, který si dopravu objedná a bez omluvy a řádného1) odvolání ji 

nevyužije, je povinen uhradit náklady zbytečné jízdy, smluvní pokutu, která činí 500 Kč. Pokuta je 

splatná na účet Přepravce ve lhůtě 30 dnů. Pokud Klient prokáže nepředvídatelnou situaci, nebo i 

v odůvodněných případech, lze pokutu snížit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)Za řádně odvolanou objednávku lze u dlouhodobých přeprav a přeprav pro organizace nebo hromadné 
přepravy považovat zrušení jeden pracovní den před objednanou přepravou a u ostatních individuálních 
přeprav alespoň jednu hodinu před sjednaným termínem přepravy. 
 

 


