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1. Základní východiska k vybrané službě 

 

V rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v ORP Třeboň bylo 
realizováno anketní šetření (červen – říjen 2018), kdy byly zjišťovány potřeby obyvatel 
v oblasti sociálních služeb, registrovaných, ale i doplňkových. Anketa byla realizována 
v rámci projektu podpořeného OP Zaměstnanost („Plánování rozvoje sociálních služeb 
v ORP Třeboň 2019-2021, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589“).  

 

V rámci ankety byly zjištěny problémy s dostupností lékařů a dalších služeb pro občany, 
zejména v seniorském věku. Proto se objevují hlasy, zda by bylo možné zavést v ORP 
Třeboň službu typu „senior taxi“, případně „family taxi“. Jednalo by se o služby dopravy 
z domova k lékaři, za kulturou či na nákupy, které by byly finančně dostupnější pro 
seniory a rodiny s dětmi. 

 

Z tohoto důvodu cílí tento dokument pro zmapování aktuálních dostupných služeb 
v České republice, popis podmínek poskytování těchto služeb, aby pak mohli členové 
pracovních skupin KPSS Třeboň nastavit podmínky pro region ORP Třeboň a zkusit 
najít realizátory tohoto opatření. 

 

2. SENIOR TAXI/FAMILY TAXI v České republice 

 

Jihočeský kraj 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

- cena 80 Kč (soukromé taxi) 

- projekt senior taxi zde přímo nefunguje, je zde tzv. TAXISANITKA 
(http://www.taxisanitka.cz/) 

- určena pro seniory, ale i pro ženy s dětmi a lidi, kteří se potřebují dostat k lékaři. 

 

PRACHATICE 

- cena 7 Kč/km 

- Senior Taxík Maxík funguje od ledna 2016, http://www.prachatice.eu/taxik-
maxik/o-1333 

- pro seniory nad 65 let věku, držitele průkazu ZTP a ZTP/P 

 

PÍSEK 

-  40 – 165 Kč – dle cíle cesty (obec se podílí na úhradě ve 
výši 50 % z ceny jízdy) 

- http://www.obecpisek.cz/senior-taxi/ds-1104 



 
                                                                                                 

              

Projekt „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792“ 

 
 
 

- pro občany s trvalým pobytem na území obce Písek, pro osoby nad 65 let, či 
pobírá starobní důchod bez ohledu na věk, či je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, či  
pobírá invalidní důchod 

- denně 7 – 16 hodin 

- na předem určená stanoviště: 

o Poliklinika Jablunkov, Mariánské náměstí, MÚ, Sanatorium, lékarny 
Jablunkov, Zdravotní středisko a lékárny Návsí, Nemocnice Sosna, 
Nemocnice Podlesí, území obce Písek 

- měsíčně max 10 jízd v jednom směru 

- provozovatel: Taxislužba Jablunkov s.r.o., Lukáš Bojko, tel. č.: 608 620 590 

 

KRAJ VYSOČINA 

 

TELČ 

- cena 20 Kč 

- provozuje firma Taxi Aleš Havlíček (Taxi Alda) 

- pro seniory nad 65 let, držitelé platného průkazu ZTP, či ZTP/P, kteří jsou občané 
Telče. 

- https://www.telc.eu/obcan/informace-1/senior_taxi_telc 

 

JIHLAVA 

- cena 40 Kč 

- pro seniory nad 60 let, držitelé platného průkazu ZTP, či ZTP/P 

- přeprava k lékaři, do nemocnice, do lázní, nákup, pomoc s nástupem a výstupem 
do vozu  

- provozuje Family Point Jihlava, http://jihlava.familypoint.cz/index.php/3588-
senior-taxi http://jihlava.familypoint.cz/index.php/3588-senior-taxi 

 

TŘEBÍČ 

- cena 50 Kč, v sobotu 60 Kč a svátcích 70 Kč 

- senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče zdravotně postižených dětí 
k lékaři, k jednání na úřadech, na nákupy, do lázní atd. 

- http://www.seniortaxitrebic.cz/ 

 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

- cena 50 Kč 

- provozují zdejší Technické a bytové služby 

- http://www.tbs-svetla.cz/2018/01/09/objednavky-senior-taxi/ 

 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

https://www.telc.eu/obcan/informace-1/senior_taxi_telc
http://jihlava.familypoint.cz/index.php/3588-senior-taxi
http://www.seniortaxitrebic.cz/
http://www.tbs-svetla.cz/2018/01/09/objednavky-senior-taxi/
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- cena 20 Kč 

- občané starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 

- jezdí v pracovní dny 

- http://www.namestnosl.cz/senior-taxi/d-5337 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 

MORAVSKÝ KRUMLOV 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 70 let a osoby ZTP či ZTP/P 

- financuje město, provozuje soukromá taxi služba 

- https://www.rodinnapolitika.cz/294-mesto-moravsky-krumlov-senior-taxi.html 

 

IVANČICE 

- cena 15 Kč 

- pro seniory nad 70 let, osoby ZTP či ZTP/P 

- https://ivancice.cz/ivancice/mesto/podporujeme/senior-taxi/ 

 

OSLAVANY 

- cena 10 Kč 

- pro seniory nad 65 let, osoby ZTP či ZTP/P 

- pro návštěvu a využití služeb v Oslavanech a Ivančicích – návštěva lékaře, pošty, 
MěÚ, nákup, návštěva přátel apod. 

- http://www.oslavany-mesto.cz/senior-taxi/d-86596 

 

BRNO 

- cena 50 Kč 

- pro seniory nad 70 let, osoby ZTP či ZTP/P, využít lze jen 6x do měsíce 

- https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/seniorbus_letak.pdf 

 

TIŠNOV 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 70 let, osoby ZTP či ZTP/P, 

- http://www.tisnov.cz/tisnov-spousti-sluzbu-senior-taxi 

 

VYŠKOV 

- cena 20 Kč 

http://www.namestnosl.cz/senior-taxi/d-5337
https://www.rodinnapolitika.cz/294-mesto-moravsky-krumlov-senior-taxi.html
https://ivancice.cz/ivancice/mesto/podporujeme/senior-taxi/
http://www.oslavany-mesto.cz/senior-taxi/d-86596
https://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/seniorbus_letak.pdf
http://www.tisnov.cz/tisnov-spousti-sluzbu-senior-taxi
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- pro seniory nad 65 let, osoby ZTP či ZTP/P, je třeba si vyřídit průkazku „Senior 
taxi“ 

- http://www.vyskov-mesto.cz/senior-taxi-zajemci-si-uz-mohou-chodit-vyrizovat-
prukazku/d-1124061 

 

HODONÍN 

- cena 20 Kč, maximálně 6x za měsíc 

- pro seniory nad 65 let, osoby ZTP či ZTP/P, je třeba si vyřídit průkazku „Senior 
taxi“ 

- http://www.hodonin.eu/senior-taxi/d-1091493 

 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

 

UHERSKÝ BROD 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 70 let, bez omezení délky jízdy 

- za rok 2017 bylo uskutečněno 6731 jízd seniorů, 484 občanů, průměrné náklady 
na jednoho žadatele byly 789 Kč, tedy celkem 381 876 Kč za 1 rok 

- https://www.ub.cz/zpravy/Mesto-dotuje-dopravu-senioru 

 

KROMĚŘÍŽ 

- nástup 15 Kč, plus 15 Kč/km 

- pro seniory nad 65 let, bez omezení délky jízdy 

- https://www.sskm.cz/senior-taxi/informace/ 

 

VSETÍN 

- jednotná cena 25 Kč 

- pro seniory nad 65 let, bez omezení délky jízdy 

- cesty na poštu, k lékaři, na úřady, do obchodu, lékárny či kostela 

- https://www.mestovsetin.cz/senior-taxi-startuje-prukaz-si-vyzvednete-na-odboru-
socialnich-veci/d-530494 

 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

- cena 20 Kč, cena do místních částí 25 Kč, prozatím ve zkušebním období od 
června do konce roku 2018, vyčleněna částka 180 tis. Kč, po ukončení 
zkušebního období bude fungování služby vyhodnoceno 

- pro seniory nad 65 let, bez omezení délky jízdy 

- http://zlin.cz/531660n-valasske-klobouky-zridi-senior-taxi 

 

PLZEŃSKÝ KRAJ 

http://www.vyskov-mesto.cz/senior-taxi-zajemci-si-uz-mohou-chodit-vyrizovat-prukazku/d-1124061
http://www.vyskov-mesto.cz/senior-taxi-zajemci-si-uz-mohou-chodit-vyrizovat-prukazku/d-1124061
http://www.hodonin.eu/senior-taxi/d-1091493
https://www.ub.cz/zpravy/Mesto-dotuje-dopravu-senioru
https://www.sskm.cz/senior-taxi/informace/
https://www.mestovsetin.cz/senior-taxi-startuje-prukaz-si-vyzvednete-na-odboru-socialnich-veci/d-530494
https://www.mestovsetin.cz/senior-taxi-startuje-prukaz-si-vyzvednete-na-odboru-socialnich-veci/d-530494
http://zlin.cz/531660n-valasske-klobouky-zridi-senior-taxi
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PLZEŃ 

- cena 30 Kč, při jízdě do vzdálenosti 30 kilometrů od Plzně pak zaplatí senioři 11 
korun za kilometr. 

- Služba je určena seniorům nad 70 let a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
Podmínkou využití služby je trvalé bydliště v Plzni 

- http://www.pmdp.cz/dalsi-sluzby/senior-expres/ 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

 

BENEŠOV 

- cena 25 Kč 

- provozuje Taxík Maxík 

- http://www.ps-benesov.estranky.cz/clanky/taxik-maxik.html 

 

ŘÍČANY 

- cena 15 Kč 

- i v přidružených obcích Pacov, Kuří, Strašín, Voděrádky a Jažlovice 

- starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- může být doprovázen jednou osobou 

- je nutné si vyřídit na MÚ kartu „Senior taxi“ 

- https://info.ricany.cz/mesto/senior-taxi-v-ricanech-od-noveho-roku- 

 

ČERNOŠICE 

- cena 20 Kč, 

- jedná se o službu Seniorbus, který jede po městě třikrát za den 

- https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.p
df&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf 

 

KLADNO 

- cena 30 Kč 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- https://mestokladno.cz/senior-taxi-dostupnou-a-nbsp-levnou-dopravu-spousti-
mesto-kladno/d-1471360 

 

RAKOVNÍK 

- cena 20 Kč, služba Senior Expres 

- senioři mohou využít službu maximálně 6x v měsíci 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

http://www.pmdp.cz/dalsi-sluzby/senior-expres/
http://www.ps-benesov.estranky.cz/clanky/taxik-maxik.html
https://info.ricany.cz/mesto/senior-taxi-v-ricanech-od-noveho-roku-
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.pdf&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.pdf&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf
https://mestokladno.cz/senior-taxi-dostupnou-a-nbsp-levnou-dopravu-spousti-mesto-kladno/d-1471360
https://mestokladno.cz/senior-taxi-dostupnou-a-nbsp-levnou-dopravu-spousti-mesto-kladno/d-1471360
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- http://www.mesto-rakovnik.cz/servis-pro-obcany/senior-expres/ 

 

 

 

 

NERATOVICE 

- 25 Kč 

- provozuje Dům kněžny Emmy – domov pro seniory, příspěvková organizace 
města (přepravní služba AutoSen 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- http://www.demmy.cz/index.php?id=1402 

 

BRANDÝS NAD LABEM 

- cena 10 Kč, cesta tam a zpět za 20 Kč 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- http://www.brandysko.cz/senior-taxi-nova-sluzba-mesta/d-36624 

 

LYSÁ NAD LABEM 

- 15 Kč za jednu jízdu po Lysé nad Labem, do Nymburka 45 Kč 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-
veci-zdravotnictvi-a-kultury/informace-odboru/senior-taxi 

 

PODĚBRADY 

- cena 15 Kč 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- http://www.mesto-podebrady.cz/senior-taxi/d-28185 

 

KUTNÁ HORA  

- cena 8 Kč/km 

- provozovatel: Taxík Maxík 

- průměrný počet osob za jeden den je dvacet 

- http://pecovatelskasluzbakh.cz/1520-2/ 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

- 13 Kč/km plus 130 Kč /hodinu čekání 

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury/informace-odboru/senior-taxi
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury/informace-odboru/senior-taxi
http://www.mesto-podebrady.cz/senior-taxi/d-28185
http://pecovatelskasluzbakh.cz/1520-2/
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- cena je účtována za celé auto, pokud se domluví víc lidí, cena se dělí mezi 
všechny přepravované osoby 

- https://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/socialni-sluzby/senior-automobil-
neni-taxisluzba-nabizi-i-doprovod-a-dohled.html 

 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 

- 100 Kč (soukromé taxi) 

- https://www.metrotaxi.cz/senior-taxi/ 

 

PARDUBICKÝ KRAJ 

 

PARDUBICE 

- 25 Kč, doprovod 1 osoba zdarma 

- počet jízd za měsíc: 4 

- pro starší 70 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-
veci/senior-taxi/ 

 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

- cena cca 30 Kč 

- pro starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
- v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Vysokém Mýtu a Chocni – tuto 

službu nenabízí města, ale s podporou kraje Český červený kříž 

- http://www.cckuo.cz/doprava.htm 

 

SVITAVY 

- cena 30 Kč 

- provozuje Taxík Maxík, ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb Salvia 

- http://www.salvia.cz/ 

 

HLINSKO 

- 20 Kč za jednu cestu 

- starší 65 let, průkaz T, ZTP, ZTPP, osoba doprovázející dítě ve věku do 4 let 

- je třeba vyřídit si průkaz opravňující k přepravě 

- http://www.hlinsko.cz/mesto/hlinecketaxi 

 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

https://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/socialni-sluzby/senior-automobil-neni-taxisluzba-nabizi-i-doprovod-a-dohled.html
https://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/socialni-sluzby/senior-automobil-neni-taxisluzba-nabizi-i-doprovod-a-dohled.html
https://www.metrotaxi.cz/senior-taxi/
http://www.cckuo.cz/doprava.htm
http://www.salvia.cz/
http://www.hlinsko.cz/mesto/hlinecketaxi
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JESENÍK 

- cena 20 Kč 

- pro osoby starší 73 let, max. 4 jízdy měsíčně 

- https://www.jesenik.org/storage/OSVZ/Informace/SENIOR_TAXI_-_web_16-01-
2017.pdf 

 

LITOVEL 

- cena 20 Kč, cena za dopravu do místních částí je 25 Kč 

- provozuje Klub aktivních seniorů Litovelska. Zájemce musí být členem tohoto 
klubu, počet jízd není omezený 

- https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/preprava-senioru-
v-litovli.html 

 

UNIČOV 

- cena 20 Kč 

- zájemci se musí registrovat na městském úřadu, kde získají kartu SeniorTaxi 

- http://m.unicov.cz/se-seniortaxi-nove-take-k-ortopedovi/d-18998 

 

ŠTERNBERK 

- cena 30 Kč 

- registrace do systému a vydání potřebné karty je bezplatná 

- pro seniory nad 70 let 

- možno využít max. 5x do měsíce 

- https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4700-senior-taxi-ve-sternberku-
funguje.html 

 

PROSTĚJOV 

- cena 20 Kč 

- senioři nad 65 let, je třeba si zajistit speciální průkaz 

- https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizovano-mate-zajem-vyuzivat-
sluzby-senior-taxi-zde-najdete-podminky-a-potrebne-informace.html 

- https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/jak-sel-cas-se-senior-taxi.html 

 

PŘEROV 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 65 let, musí si zajistit průkaz seniortaxi 

- omezení max. 4x v měsíci 

https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/preprava-senioru-v-litovli.html
https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/preprava-senioru-v-litovli.html
http://m.unicov.cz/se-seniortaxi-nove-take-k-ortopedovi/d-18998
https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4700-senior-taxi-ve-sternberku-funguje.html
https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4700-senior-taxi-ve-sternberku-funguje.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/jak-sel-cas-se-senior-taxi.html
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- https://m.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/poskytovatele-
socialnich-sluzeb/senior-taxi-prerov.html 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 

NOVÝ JIČÍN 

- cena 20 Kč 

- „baby a senior taxi“ 

- senior taxi je pro občany od 65let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby 
taxi je pro rodiny s dětmi do čtyř let věku. 

- je třeba si zajistit průkazku 

- https://www.novyjicin.cz/aktualne/baby-a-senior-taxi/ 

 

ČELADNÁ 

- cena 24 Kč za zpáteční jízdu 

- pro osoby nad 65 let a osoby s hendikepem 

- http://www.celadna.cz/senior-taxi 

 

BÍLOVEC 

- cena 20 Kč 

- osoby nad 65 let a s průkazem ZTP, ZTPP 

- omezení max. 8 jízd v měsíci 

- http://www.bilovec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=442&id=724227 

 

HORNÍ SUCHÁ 

- cena 10 Kč 

- lidé nad 65 let, cesta k lékaři nebo na úřady 

- https://www.hornisucha.cz/senior-taxi-cs 

 

KARVINÁ 

- cena 15 Kč 

- osoby nad 70 let, zajistit si průkaz na radnici 

- počet jízd omezený na 6x za měsíc 

- https://www.karvina.cz/magistrat/prukaz-senior-taxi 

 

PETROVICE U KARVINÉ 

- cena 20 Kč 

- určeno pro osoby nad 65 let, ZTP, ZTPP 

- max. 10 dotovaných jízd za měsíc 

https://m.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/poskytovatele-socialnich-sluzeb/senior-taxi-prerov.html
https://m.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/poskytovatele-socialnich-sluzeb/senior-taxi-prerov.html
https://www.novyjicin.cz/aktualne/baby-a-senior-taxi/
http://www.celadna.cz/senior-taxi
https://www.hornisucha.cz/senior-taxi-cs
https://www.karvina.cz/magistrat/prukaz-senior-taxi
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- http://www.petroviceuk.cz/informace/informace-pro-obcany/pecovatelska-
sluzba/senior-doprava 

 

HLUČÍN 

- cena 15 Kč 

- pro osoby nad 70 let, omezení konkrétních cílových míst 

- https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/zajem-o-senior-taxi-
roste.html 

 

 

 

BOHUMÍN 

- cena 15 Kč 

- osoby nad 65 let a osoby se ZTP a ZTPP, také pro rodiče dětí do šesti let 

- 8 dotovaných jízd v měsíci, možnost doprovodu (u dětí je doprovod povinností) 

- https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/firmy-sluzby-
podnikani/sluzby/1172-senior-taxi.html 

 

KLIMKOVICE 

- cena 10 Kč, do Ostravy-Poruby do fakultní nemocnice cena 40 Kč 

- pro osoby nad 70 let 

- jako první v Moravskoslezském kraji začali využívat elektromobil 

- https://kis.mesto-klimkovice.cz/seniori/turistika/doprava/ 

 

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA 

- cena 25 Kč 

- pro osoby nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTPP 

- omezení max. 8 jízd měsíčně a to do vybraných cílů 

- http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-
sluzeb-1/6-senior-taxi 

 

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY 

- cena 20 Kč 

- pro osoby nad 65 let a pro držitele průkazu ZTP a ZTPP 

- https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/radnice-pro-
obyvatele-marianskych-hor-a-hulvak-zridila-senior-taxi/senior-expres 

 

OSTRAVA-JIH 

- cena 25 Kč 

http://www.petroviceuk.cz/informace/informace-pro-obcany/pecovatelska-sluzba/senior-doprava
http://www.petroviceuk.cz/informace/informace-pro-obcany/pecovatelska-sluzba/senior-doprava
https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/zajem-o-senior-taxi-roste.html
https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/zajem-o-senior-taxi-roste.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/firmy-sluzby-podnikani/sluzby/1172-senior-taxi.html
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/firmy-sluzby-podnikani/sluzby/1172-senior-taxi.html
https://kis.mesto-klimkovice.cz/seniori/turistika/doprava/
http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi
http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/radnice-pro-obyvatele-marianskych-hor-a-hulvak-zridila-senior-taxi/senior-expres
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/radnice-pro-obyvatele-marianskych-hor-a-hulvak-zridila-senior-taxi/senior-expres
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- pro osoby nad 77 let (díky funkčnímu MHD není nutné pro osoby mladší) 

- omezení max. 4 jízdy v měsíci, počítá se zvlášť cesta tam i zpět 

- http://www.taxiostrava.cz/sluzby/senior-taxi/ 

 

OSTRAVA – MICHÁLKOVICE 

- cena 25 Kč 

- pro osoby nad 70 let, maximálně 4x za měsíc do vybraných zdravotnických 
zařízení ve městě, na úřady, instituce a hřbitovy 

- https://michalkovice.ostrava.cz/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?
came_from=https%3A//michalkovice.ostrava.cz/cs/o-
michalkovicich/aktualne/sluzba-senior-taxi-v-ostrave-michalkovicich-zahajena-
spoustime-prijem-zadosti 

 

DOLNÍ LUTYNĚ 

- cena 15 Kč 

- pro osoby nad 65 let, ZTP a ZTPP a pro rodiny s dětmi do věku 6ti let 

- http://new.dolnilutyne.org/aktuality/nova-sluzba-obcanum-senior-a-baby-taxi/107 

 

RYCHVALD 

- cena 10 Kč 

- vůbec první úřad, který tuto službu v Ćesku zavedl 

- dotuje i tzv. hospital taxi, které lidi vozí do nemocnic v okolí 

- https://www.rychvald.cz/senior-taxi 

 

 

BUKOVEC 

- pro osoby nad 60 let, pobírající starobní důchod, průkaz ZTP, ZTPP 

- max. 10 jízd v jednom směru za měsíc 

- do určených míst – ceny od 50 Kč do 175 Kč 

- http://www.bukovec.cz/pro-obcany/senior-a-baby-taxi-/senior-taxi/ 

 

JABLUNKOV 

- cena od 20 Kč, 40 Kč za jízdu v obou směrech, max. 10 jízd za měsíc 

- pro občany s trvalým pobytem na území města Jablunkova, kteří dosáhli 65 let (a 
výše), příp. jsou mladší 65-ti let, ale jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

- do určených míst 

- http://www.jablunkov.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-socialnich-veci-a-
zdravotnictvi/taxi-senior/ 

 

ÚSTECKÝ KRAJ 

http://www.taxiostrava.cz/sluzby/senior-taxi/
https://michalkovice.ostrava.cz/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//michalkovice.ostrava.cz/cs/o-michalkovicich/aktualne/sluzba-senior-taxi-v-ostrave-michalkovicich-zahajena-spoustime-prijem-zadosti
https://michalkovice.ostrava.cz/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//michalkovice.ostrava.cz/cs/o-michalkovicich/aktualne/sluzba-senior-taxi-v-ostrave-michalkovicich-zahajena-spoustime-prijem-zadosti
https://michalkovice.ostrava.cz/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//michalkovice.ostrava.cz/cs/o-michalkovicich/aktualne/sluzba-senior-taxi-v-ostrave-michalkovicich-zahajena-spoustime-prijem-zadosti
https://michalkovice.ostrava.cz/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//michalkovice.ostrava.cz/cs/o-michalkovicich/aktualne/sluzba-senior-taxi-v-ostrave-michalkovicich-zahajena-spoustime-prijem-zadosti
http://new.dolnilutyne.org/aktuality/nova-sluzba-obcanum-senior-a-baby-taxi/107
https://www.rychvald.cz/senior-taxi
http://www.bukovec.cz/pro-obcany/senior-a-baby-taxi-/senior-taxi/
http://www.jablunkov.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/taxi-senior/
http://www.jablunkov.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/taxi-senior/
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MOST 

- 30 Kč 

- pro osoby nad 70 let a majitelé ZTP 

- dotovaná městská taxislužba ve spolupráci s TAXÍK MAXÍK 

- http://www.dpmost.cz/taxikmaxik 

 

LOUNY 

- cena 50 Kč, zpět 70 Kč 

- zajišťuje Svaz tělesně postižených 

- https://stp-louny.webnode.cz/senior-taxi/ 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

 

LIBEREC 

- cena 30 Kč 

- provozuje Komunitní středisko Kontakt Liberec, příspěvková organizace města, 
ve spolupráci s Taxík Maxík 

- určena osobám starším 70 let, držitelé ZTP nebo ZTPP 

- https://www.liberec.cz/cz/aktuality/hlavni-zpravy/objednejte-si-seniorske-taxi.html 

 

VRATISLAVICE NAD NISOU 

- cena 10 Kč, resp. 20 Kč 

- provozuje radnice městského obvodu 

- pro seniory nad 60 let a držitele průkazů ZTP a ZTPP, ale i matky s dětmi 

 

KARLOVARSKÝ  KRAJ 

 

AŠ 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 65 let, nebo osoby s průkazem ZTP či ZTPP 

- je třeba si vyřídit kartu opravňující k přepravě 

- http://www.muas.cz/seniorbus-dotace/d-235882 

 

CHEB 

- cena 20 Kč 

- pro seniory nad 65 let, nebo osoby s průkazem ZTP či 
ZTPP 

http://www.dpmost.cz/taxikmaxik
https://stp-louny.webnode.cz/senior-taxi/
http://www.muas.cz/seniorbus-dotace/d-235882
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- max. 10 jízd za měsíc 

- https://www.cheb.cz/taxi-pro-seniory/d-969148 

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

- cena 20 Kč 

- max. 10 jízd za měsíc 

- https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/socialni-oblast/senior-taxi-marianske-
lazne/ 

 

SOKOLOV 

- cena 15 Kč 

- Služba je určená občanům s trvalým pobytem v Sokolově ve věku nad 70 let, 
nebo dospělým osobám vlastnícím průkaz ZTP či ZTP/P. 

- https://vary.rozhlas.cz/senior-taxi-v-sokolove-doveze-zajemce-k-lekari-na-nakup-
nebo-navstevu-za-pouhych-6810569 

 

KRASLICE 

- cena 15 Kč 

- nad 65 let, držitelé ZTP a ZTPP 

- http://www.kraslice.cz/obcan/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-mestskeho-
uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/senior-expres/ 

 

KARLOVY VARY 

- cena 25 Kč 

- max. 4x do měsíce 

- osoby nad 65 let 

- https://mmkv.cz/cs/senior-expres 

 

 

3. Základní parametry nastavení služby Senior taxi 

 

Díky rešerši dostupných služeb cenově zvýhodněných služeb pro seniory, případně pro 
osoby s postižením či rodiny s mladými dětmi, se nám podařilo vysledovat základní 
parametry, které je třeba nastavit při realizaci projektu zvýhodněných dopravních 
služeb: 

 

A: Bydliště 

- prakticky ve všech případech je třeba, aby měly osoby trvalé bydliště v dané obci, 
která dopravu dotuje 

 

https://www.cheb.cz/taxi-pro-seniory/d-969148
https://vary.rozhlas.cz/senior-taxi-v-sokolove-doveze-zajemce-k-lekari-na-nakup-nebo-navstevu-za-pouhych-6810569
https://vary.rozhlas.cz/senior-taxi-v-sokolove-doveze-zajemce-k-lekari-na-nakup-nebo-navstevu-za-pouhych-6810569
http://www.kraslice.cz/obcan/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-mestskeho-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/senior-expres/
http://www.kraslice.cz/obcan/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-mestskeho-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/senior-expres/
https://mmkv.cz/cs/senior-expres
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B: Věková hranice 

- u služeb pro seniory města vždy nastaví základní věkovou hranici – většinou 
v rozmezí 60 až 70ti lety 

- stejně tak lze nastavit věkovou hranici u dětí, pokud je služba určená také pro 
rodiny s malými dětmi – např. pro děti do 4 let 

 

C: Držitelé průkazu ZTP, ZTPP 

- pro osoby s postižením většinou nehraje roli věková hranice, ale prakticky vždy 
fakt, že jsou držitelem průkazu ZTP či ZTPP 

 

D: Získání „karty“ opravňující k přepravě 

- nástrojem, jak monitorovat využívání služby, počtu osoby využívajících službu je 
fakt, že přepravu mohou využívat pouze osoby, které si zašlou žádost na 
městský úřad, získají tak speciální „kartu“ a pak teprve mohou objednávat a 
využívat dotovanou přepravu 

- město, které dopravu financuje, či spolufinancuje, tak má přehled o počtu osob, 
které službu chtějí využívat, jak často a kdo tuto službu využívá 

 

E: Omezení počtu jízd za měsíc 

- dalším nástrojem pro to, jak město či jiný provozovatel může korigovat využívání 
služby je parametr omezeného počtu v daném měsíci, v kombinaci s „povinnou 
registrací“ uživatelů služby tak mohou mít představu o maximálních měsíčních 
nákladech na službu 

 

F: Omezený seznam cílů dotovaných cest 

- aby služba plnila svůj hlavní cíl, města často nastaví konkrétní seznam míst, kam 
dotovaná přeprava zajíždí – zde záleží opravdu na jednotlivých prioritách: může 
být využíváno pro návštěvu zdravotnických zařízení, lékáren, úřady. Případně 
mohou být do seznamu zahrnuta kulturní zařízení, atd.  

 

G: Cena 

- nastavení cen je také vcelku různorodé – cena variuje od 10 Kč až 180 Kč – 
záleží na míře dotací a spolufinancování z veřejných či soukromých zdrojů 

- většinou je cena stanovena na cenu za 1 cestu, někde bývá zvýhodněná 
zpáteční cesta 

- ve většině případů se jedná o paušální částku za jednu cestu, výjimečně je cena 
stanovená dle počtu ujetých kilometrů 

 

H: Provozovatel 

- díky rešerši o dostupných službách v rámci České republiky se nám podařilo 
vysledovat několik možností pro zajištění provozovatelé 
služby: 
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o Obec  

 obec může nejen dotovat službu, může ji také zároveň provozovat, 
pokud si pořídí vlastní vozy a řidiče 

 nevýhodou je – otázka vytíženosti vozu a řidiče v menších obcích 
(nemusí být v provozu celý pracovní den), řešením může být 
například pravidelná linka – v konkrétní dny a časy – je pak možno 
práci řidiče plánovat. Nicméně u pravidelných linek se také můžeme 
setkat s nevyužitím na 100 % 

o Soukromý provozovatel 

 obec může v rámci veřejné soutěže najít soukromého provozovatele 
– nejčastěji to bývá běžná taxislužba, ta je zvyklá pracovat dle 
objednávek na přepravu, obec pouze dotuje realizované cesty 
(které může dle nastavení parametrů výše naplánovat a 
monitorovat) a zároveň nemá zvýšené náklady na samotný provoz 
služby 

 kromě taxislužeb tak může obec vybrat také například poskytovatele 
sociálních služeb (v rešerši máme příklad domova pro seniory), 
který by měl taktéž ideálně vzejít z veřejné soutěže a může tuto 
doplňkovou službu poskytovat 

 

I: Veřejný či soukromý investor 

- obec nemusí být jediná, která službu dotuje, je možné najít soukromého 
investora, který se spolupodílí na výdajích služby 

- unikátním příkladem v ČR je projekt TAXÍK MAXÍK 

o společný projekt Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a lékáren Dr.Max 

o např.: Liberec, Prachatice, Praha 5, Kutná Hora, Ústí nad Orlicí, Most 

o zakoupením produktu značky Dr.Max každý člověk přispěje na tento 
projekt 1 Kč 

o https://www.drmax.cz/taxik-maxik 

 

 

 

4. Závěrečné shrnutí 

 

Cílem dokumentu je sběr dostupných informací k realizaci a provozu dotované dopravy 
určené pro okruh osob – seniorů, osob s postižením, případně rodin s malými dětmi, pro 
které je problematické dopravit se k lékaři, do lékárny, atd. Cílem je usnadnit dostupnost 
těchto důležitých veřejných služeb. 

 

Díky sběru dat se nám podařilo vysledovat základní parametry, které je třeba nastavit. 
Ve většině případů se jedná o aktivitu obcí, které se rozhodnout 
tuto službu ve městě zavést, ve výjimečných případech se jedná 
o víceméně soukromou aktivitu – příklad Taxík Maxík. 

https://www.drmax.cz/taxik-maxik
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Jak dokládá dokument, služba je dostupná již skoro v 70ti městech v České republice. 
Nejvíce je zastoupena v Moravskoslezském kraji (17 obcí). Město Rychvald 
v Moravskoslezském kraji bylo například vůbec první město, kde byla služba 
zprovozněna. 

Dále je více zastoupena služba také ve Středočeském kraji (10 obcí). Velmi málo je na 
druhé straně rozšířena služba např. v Libereckém  a Jihočeském kraji. 

 

Dokument bude předán členům pracovních skupin komunitního plánování v ORP 
Třeboň, kde budou projednány možnosti, zda je reálné podobnou službu v regionu 
zavést a zda se najde vhodný provozovatel. Dalším krokem bude podrobnější rozbor 
nastavení parametrů a s tím související návrhy rozpočtů provozu služby. 

 


