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VZNIK NOVÉ SLUŽBY 
PRO SENIORY 
 

 

V únoru 2015 oslovil vedení města Prostějova pan Jan Spáčil z Prostějova s nápadem zřízení 

nové služby pro seniory pod názvem „SENIOR TAXI“. Při přípravě tohoto projektu čerpal pan 

Spáčil ze zkušeností z provozu soukromé zdravotnické dopravy (rodinná firma). Cílem služby 

mělo být zajištění cenově a časově dostupné dopravy pro hůře pohyblivé seniory nad 64 let 

věku. Pro službu měl pan Spáčil již od počátku záměr využít vlastní vozidlo typu VW Transporter, 

které by bylo přizpůsobené pro převoz starších a handicapovaných osob. 

 

Po prvotních konzultacích projektu se zástupci města Prostějova podal pan Spáčil dne 23. 2. 2015 

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40.000 Kč, a to na dofinancování nákladů 

služby – pohonných hmot na zkušební provoz 4 měsíců (duben-červenec 2015). Podmínkou pro 

podání žádosti bylo mj. předložení koncesní listiny s předmětem podnikání „silniční motorová 

doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. 

Rada města Prostějova schválila dne 3. 3. 2015 poskytnutí dotace v režimu de minimis v plné 

výši dle žádosti, se stanoveným účelem čerpání „na projekt TAXI SENIOR – převozy seniorů 

dopravním prostředkem, který je ve vlastnictví příjemce, dle jejich potřeby v rámci Prostějova 

a okolí – pohonné hmoty na provoz služby v délce 4 měsíců (tj. od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015 

– pozn. zpracovatele), přičemž seniorovi bude za jízdu (užití služby) účtována částka 20 Kč 

za jízdu po Prostějově a 7 Kč/km za jízdu v rámci blízkého okolí – mimo město Prostějov“. 

Smlouva o poskytnutí dotace byla s žadatelem podepsána dne 18. 3. 2015.  

 

Služba byla již od počátku ze strany občanů využívána a velmi kladně hodnocena, zejména pak 

osobní přístup pana Spáčila, který seniorům pomáhal při nástupu a výstupu z vozidla, odnosu 

tašek apod. Po uplynutí zkušení provozní doby však pan Spáčil neprojevil zájem o další 

provozování služby – dle jeho slov z důvodu jeho celkového vyčerpání (velký zájem o službu, 

kterou nestačil zcela pokrýt) a nevýhodnosti provozování služby při pouhém proplacení nákladů 

na PHM. 

 

V srpnu 2015 došlo k vyhodnocení „zkušební doby“ provozu služby. Na základě zájmu o další 

provozování služby, a to jak ze strany seniorů tak i města Prostějova, uložilo vedení Magistrátu 

města Prostějova Odboru sociálních věcí připravit ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek 

podklady pro vyhlášení výběrového řízení na poskytování služby Senior taxi na období 1 roku. 

Následně Rada města Prostějova na své schůzi, konané 6. 10. 2015, rozhodla o realizaci 

zadávacího řízení dle čl. 15 odst. 3 Směrnice č. 2/2015, kterou se upravuje postup při zadávání 

veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem (dále jen také „Směrnice č. 2/2015“) pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“ s předpokládanou hodnotou 

do 400.000 Kč bez DPH. 
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PRVNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NA PROVOZOVATELE 
SLUŽBY SENIOR TAXI 
 

 

Odborem sociálních věcí Magistrátu města Prostějova byl před zahájením výběrového řízení 

proveden prvotní cenový průzkum trhu (osloveno bylo několik zájemců o provozování služby). 

Nabízená cena za provoz služby za jeden rok se pohybovala v rozmezí od 360.000 Kč do 

738.000 Kč včetně DPH v závislosti na kapacitě a rozsahu nabízených služeb. 

Na základě provedené analýzy obdržených cenových nabídek a zvážení požadavků města na 

službu byla celková hodnota zakázky v rámci výběrového řízení stanovena ve výši do 400.000 Kč 

bez DPH – dle Směrnice č. 2/2015 tak výběrové řízení zůstalo v kompetenci vedoucího Odboru 

sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. 

 

Při přípravě výběrového řízení na dodavatele služby bylo vycházeno mj. také z Dobré Praxe 

jiných měst, které danou službu již provozovaly (zejména města Bohumín a Karviná). 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo provozování služby Senior taxi pro občany 

s trvalým pobytem na území města Prostějova, kteří dovršili 65 let a starších (tzv. „oprávněné 

osoby“). Provozování služby bylo stanoveno pouze v rámci katastrálního území města Prostějova 

a jeho městských částí, a to každý pracovní den od 6.30 do 14.30 hod. na období 1 roku. V rámci 

Výzvy k podání nabídky na „Provozování služby Senior taxi“ byly vymezeny např. tyto základní 

podmínky: 

  určení stanovišť/míst, na která se bude přeprava vztahovat (ordinace lékařů, nemocnice, 

zdravotní střediska, úřady, pošta, náměstí T. G. Masaryka); 

  senioři si budou objednávat přepravu na telefonním čísle vyhrazeném poskytovatelem služby 

1-2 dny předem; 

 senior zaplatí ve vozidle pevnou paušální částku 20 Kč (provozovatel služby je povinen mít 

nastaven taxametr tak, aby celková cena za jízdu byla vždy 20 Kč, a to nezávisle na vzdálenosti 

a času trvání služby); 

  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; 

  provozovatel služby bude povinen pravidelně, vždy za předchozí kalendářní měsíc, 

předkládat vybranému zástupci města seznam přepravovaných osob a počtu ujetých kilometrů; 

  zadavatel uhradí pouze fakturu za jízdy do maximální celkové částky 33.000 Kč bez DPH 

měsíčně/ 396.000 Kč bez DPH za dobu předpokládaného trvání smlouvy. Další jízdy v daném 

měsíci již není povinen provozovatel služby v režimu „Senior taxi“ uskutečnit; 
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  kritéria pro hodnocení nabídky: ekonomická výhodnost (cena za 1 km jízdy v Kč) – s váhou 

80 %, a kvalita a přístupnost objednávkového systému – s váhou 20 %. 

 

Výzva byla zaslána 4 zájemcům: 

1. Zdravotní doprava, s. r. o., Lidická 86, Prostějov, IČO 634 85 052; 

2. Lukáš Krpálek, Wolkerova 259, Čechy pod Kosířem; 

3. Jan Spáčil, A. Krále 2641/12, Prostějov, IČO 038 17 407; 

4. Komfort Logistik s. r. o., Obrovského 1877/17, Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 294 47 496. 
 

 

Na základě obdržených nabídek hodnotící komise následně konstatovala, že předložená nabídka 

firmy KOMFORT LOGISTIK s.r.o., Obrovského 1877/17, Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 294 

47 496, splnila podmínky zadávací dokumentace a vyhodnotila nabídku tohoto uchazeče jako 

nejvýhodnější nabídku a navrhla zadavateli vybrat ji jako nabídku nejvhodnější. 

Společnost KOMFORT LOGISTIK s.r.o., nabídla celkovou nabídkovou cenu 18,18 Kč bez DPH 

za 1 km, tj. 22,00 Kč včetně DPH za 1 km, a splnila všechny podmínky zadavatele.  

 

Dne 30. 11. 2015 byla s vítězným uchazečem uzavřena Smlouva o poskytnutí služeb, která byla 

sjednána na dobu určitou s účinností od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016.  

 

Provoz služby Senior taxi byl zahájen od 1. 12. 2015. 
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PROVOZ SLUŽBY 
SENIOR TAXI PROSTĚJOV 
 

 

Před zahájením provozu služby byla vedením města Prostějova stanovena podmínka pro 

oprávněné osoby: Každý občan, který poprvé využije službu, je povinen podepsat souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby Senior taxi. Senior je také 

povinen vyřídit si průkaz, který bezplatně vystaví Odbor sociálních věcí Magistrátu města 

Prostějova. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu, že řidič není oprávněn legitimovat 

zákazníka a nemůže tak ověřit, zda je osoba oprávněná k jízdě. Mezi městem a poskytovatelem 

služby navíc dochází k výměně osobních údajů oprávněných osob (zejména jméno, příjmení, 

adresa bydliště, tel. číslo). 

Vybranému zástupci města Prostějova byl umožněn on-line přístup do objednávkového systému 

poskytovatele služby, ve kterém lze sledovat minulý i aktuální stav objednávek (tj. objednávky 

k vyřízení, stornované či vyřízené). 

 

Služba byla zpočátku méně využívaná (první měsíc uskutečněno jen 168 jízd). Postupně však 

docházelo k nárůstu počtu jízd a od června 2016 navýšil poskytovatel kapacitu služby zapojením 

druhého automobilu. V současnosti je již počet měsíčních jízd ustálený (průměrná hodnota se 

pohybuje kolem 990 jízd/měsíc – viz také statistika v příloze materiálu). 

 

Na základě podnětů ze strany seniorů byla navíc od 1. 4. 2016 prostřednictvím dodatku smlouvy 

rozšířena provozní doba služby od 6.30 do 15.30 h. Došlo také k rozšíření stanovišť/míst 

přepravy o poskytovatele registrovaných sociálních služeb a hřbitovy.  

 

Před uplynutím ročního smluvního období byla s dostatečným předstihem zahájena jednání za 

účelem zajištění dalšího provozování služby. 

Dne 20. 9. 2016 udělila Rada města Prostějova výjimku ze Směrnice č. 2/2015, která na 

základě čl. 16 bod 1. písm. c) umožňuje realizovat opakovanou zakázku, která svým rozsahem 

překročí 50 % hodnoty původní zakázky; současně zůstává zachován limit zakázky malého 

rozsahu, a to včetně předmětného rozšíření (resp. prodloužení zakázky). Souběžně Rada města 

Prostějova vzala na vědomí uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí služeb, kterým byla 

smlouva se stávajícím poskytovatelem služby prodloužena na další období 12 měsíců (tj. 

od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017). Ostatní podmínky smlouvy zůstaly zachovány. 

 

 

V rámci provozu služby Senior taxi dochází k měsíčnímu vyhodnocování počtu jízd a sledování 

nákladů. Případné odchylky a různé provozní záležitosti jsou řešeny průběžně s provozovatelem 

služby. Již v únoru 2017 proto proběhla první jednání s poskytovatelem služby, týkající se plného 

naplnění kapacity 2 automobilů, a s tím související situace dřívějšího vyčerpání limitu finančních 

prostředků. Po vyhodnocení stavu bylo po vzájemné domluvě rozhodnuto zachovat kapacitu služby, 

a to i přes možné dřívější vyčerpání smluvního rozpočtu. V červnu 2017 pak poskytovatel služby 
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informoval pověřeného zástupce města Prostějova o tom, že dle stávajícího provozu služby 

Senior taxi v Prostějově bude ročního smluvního finančního limitu ve výši 479.160 Kč včetně DPH 

dosaženo přibližně již na přelomu července a srpna 2017.  

S tímto stavem bylo seznámeno vedení města a na základě předložených podkladů bylo již na 

konci června 2017 rozhodnuto zajistit vypsání výběrového řízení na zajištění služby Senior taxi na 

období dvou let (realizace výběrového řízení byla stanovena do 31. 8. 2017). Za tímto účelem byl 

připraven záměr zadat zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje 

postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem, s názvem „Provozování 

služby SENIOR TAXI v Prostějově v letech 2017-2019“ s předpokládanou dobou realizace od 

1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 a předpokládaným finančním objemem zakázky do 1.900.000 Kč 

bez DPH. 

 

Za účelem zajištění návaznosti služby v srpnu 2017 pak byla písemnou změnou Smlouvy v podobě 

dodatku navýšena hodnota plnění smlouvy o 50.000 Kč včetně DPH. 

 

Za období prosinec 2015 – srpen 2017 tak nebyl překročen limit pro zakázku malého rozsahu 

– celkové náklady služby dosáhly výše 1.008.320 Kč včetně DPH (tj. 833.323 Kč bez DPH). 
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DRUHÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NA PROVOZOVATELE 
SLUŽBY SENIOR TAXI 
 

 

Při přípravě druhého výběrového řízení na provozovatele služby Senior taxi v Prostějově bylo 

vycházeno z předchozích zkušeností. 

 

Většina podmínek Výzvy k podání nabídek zůstala zachována – změny se týkaly především: 

  smlouvy o poskytnutí služeb (úprava zejména dle platné legislativy); 

  upřesnění a drobných úprav podmínek provozování služby (hlášení průkazů seniory, doba 

provozu dispečinku, fakturace, odstoupení od smlouvy aj.); 

  celkové hodnoty plnění zakázky – navýšení rozpočtu služby ze stávajících 479.160 Kč                       

včetně DPH/rok na 705.600 Kč včetně DPH/rok; při stanovení hodnoty zakázky se vycházelo 

z vývoje kapacitního využití služby s přihlédnutím k odchylkám. Celková smluvní hodnota 

zakázky pak byla určena v závislosti na nabídnuté ceně za 1 km. 

 

V zadávacím řízení byli osloveni čtyři možní dodavatelé: 

1. Komfort Logistic s.r.o., Obrovského 17, Ostrava, IČO 294 47 496; 

2. Veronika Luterová, ČSA 178, Velká Bystřice, IČO 706 40 165; 

3. Jakub Kunert, Vasila Škracha 1125/21, Prostějov; 

4. Alfa převozy vozíčkářů, Masarykova 41, Olomouc, IČO 623 46 415. 

 

Nabídku předložil pouze jeden oslovený dodavatel, a to společnost ROSI LOGISTIC s.r.o., 

Obrovského 1877/17, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 04598695 (pozn.: jedná se o 

osloveného uchazeče Komfort Logistik s.r.o., který pouze vyčlenil službu Senior taxi pod samostatnou 

firmu). Nabídková cena za 1 km jízdy činila 17,36 Kč bez DPH, tj. 21,00 Kč včetně DPH. 

Nabídková cena včetně DPH na 1 km byla tedy o 1 Kč nižší než dle stávající smlouvy. 

Primátorka města Prostějova rozhodla na základě závěru hodnotící komise vybrat společnost ROSI 

LOGISTIK s.r.o. jako dodavatele předmětné veřejné zakázky. Dne 30. 8. 2017 tak byla uzavřena 

Smlouva o poskytnutí služeb, s účinností od 1. 9. 2017 (tj. od dne zveřejnění smlouvy v Centrálním 

registru smluv). Hodnota zakázky na období 2 let byla smluvně stanovena v celkové výši 

1.166.281 Kč bez DPH (tj. 1.411.200 Kč včetně DPH). Průměrná měsíční fakturace je 

předpokládána v objemu 48.595 Kč bez DPH, tj. 58.800 Kč včetně DPH.  

Pro financování služby v roce 2017 bylo na základě výsledku zadávacího řízení předloženo 

rozpočtové opatření (čerpání prostředků z rezervy Rady města Prostějova ve prospěch kapitoly 

zajišťující agendu služby Senior taxi). Pro financování v dalších letech bude do návrhu rozpočtu 

navržena částka odpovídající smluvní ceně příslušného období. 
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
(časová osa) 

 

 

Stručné shrnutí hlavních skutečností souvisejících s provozem služby Senior taxi:  

 duben-červenec 2015 – zkušební provoz služby Senior taxi (poskytnuta dotace z rozpočtu 

města v režimu de minimis; 

 říjen 2015 – realizace zadávacího řízení na provoz služby Senior taxi na období 1 roku 

(hodnota veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 396.000 Kč bez DPH); 

 prosinec 2015 – zahájení provozu služby na období 1 roku (od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016); 

 duben 2016 – rozšíření provozní doby služby od 6.30 do 15.30 h, rozšíření stanovišť/míst 

přepravy; 

 červen 2016 – rozšíření kapacity služby o druhý automobil; 

 září 2016 – rozhodnutí o prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem služby na období 

dalších 12 měsíců (od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017), zachován roční rozpočet služby ve výši 

396.000 Kč bez DPH; 

 červen 2017 – oznámení provozovatele služby o dřívějším vyčerpání smluvních prostředků; 

 srpen 2017 – vypsání výběrového řízení na provoz služby Senior taxi na období 2 let 

(hodnota veřejné zakázky malého rozsahu v max. výši 1.250.000 Kč bez DPH); 

 září 2017 – zahájení provozu služby na období 2 let (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019). 

 

 

 

 



Příloha č. 1: ČASOVÁ OSA 
 

 
 
 

ÚNOR 2015 
p. Spáčil oslovil 
město s projektem 
„Senior taxi“ 

DUBEN 2015 
zahájení provozu 
služby na zkušební 
období 4 měsíců 

ŘÍJEN 2015 
vypsání 
výběrového řízení 
na provoz služby 
na období 1 roku 

PROSINEC 2015 
zahájení provozu 
služby na období 
1 roku (KOMFORT 

LOGISTIK s.r.o.) 

DUBEN 2016 
rozšíření provozní 
doby služby                    

a míst přepravy 

ČERVEN 2016 
rozšíření kapacity 

služby na 2 automobily 

ŘÍJEN 2016 
podpis dodatku 
smlouvy – 
prodloužení služby 

na další rok 

ČERVEN 2017 
oznámení - dřívější 
vyčerpání 

smluvního rozpočtu 

SRPEN 2017 
vypsání nového 

výběrového řízení 
na provoz služby 

na období 2 let 

ZÁŘÍ 2017 
zahájení provozu 
služby na období 

2 let (ROSI 

LOGISTIK s.r.o.) 



Příloha č. 2: STATISTIKA JÍZD 
 
 

A. OBDOBÍ 12/2015 – 11/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBDOBÍ POČET JÍZD NAJETÝCH KILOMETRŮ FAKTURACE 

PROSINEC 2015  ........................................  168 jízd  .............................  nepočítáno  .................................  18.000 Kč 

LEDEN 2016  ................................................  453 jízd  .............................  nepočítáno  .................................  27.236 Kč 

ÚNOR 2016  ................................................  477 jízd  .............................  nepočítáno  .................................  27.535 Kč 

BŘEZEN 2016  ..............................................  574 jízd  ............................  1.564,5 km  .................................  36.211 Kč 

DUBEN 2016  ...............................................  675 jízd  ............................  1.665,6 km  .................................  40.754 Kč 

KVĚTEN 2016  .............................................  724 jízd  ............................  1.718,9 km  .................................  42.888 Kč 

ČERVEN 2016  .............................................  861 jízd  ............................  1.983,7 km  .................................  49.529 Kč 

ČERVENEC 2016  ........................................  791 jízd  ............................  1.910,1 km  .................................  46.452 Kč 

SRPEN 2016  ................................................  939 jízd  ............................  2.399,4 km  .................................  57.498 Kč 

ZÁŘÍ 2016  ...................................................  929 jízd  ............................  2.184,1 km  .................................  54.105 Kč 

ŘÍJEN 2016  ..................................................  912 jízd  ............................  2.158,1 km  .................................  53.254 Kč 

LISTOPAD 2016  .........................................  448 jízd  ............................  1.060,6 km  .................................  25.698 Kč 

 

CELKEM OBDOBÍ 
12/2015-11/2016  .............  7.951 jízd  ............  nepočítáno  ...........  479.160 Kč 

 měsíční hodnota ..............  662 jízd  ............  nepočítáno  ................  39.930 Kč 

 

Jízdy - trasy 
Období 12/2015-11/2016 

Počet jízd Relativní vyjádření 

Nemocnice, polikliniky a lékaři 6.452 81,1 % 

Česká pošta 330 4,2 % 

Nám. T. G. Masaryka 474 6,0 % 

Úřady  389 4,9 % 

Sociální služby 170 2,1 % 

Hřbitov 136 1,7 % 

CELKEM 7.951 100,0 % 

K 30. 11. 2016 vystaveno celkem                   

974 ks průkazů.  
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Tabulka  Souhrnný přehled jízd dle trasy za období 12/2015 – 11/2016 

Jízdy - trasy 

PROSINEC 2015 LEDEN 2016 ÚNOR 2016 BŘEZEN 2016 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 111 66,1 % 327 72,2 % 382 80,1 % 480 83,6 % 

Česká pošta   20 11,9 %   30   6,6 %   39   8,2 %   28   4,9 % 

Nám. T. G. Masaryka   19 11,3 %   22   4,9 %   33   6,9 %   31   5,4 % 

Úřady    18 10,7 %   74 16,3 %   23   4,8 %   35   6,1 % 

CELKEM 168 - 453 - 477 - 574 - 

 

Jízdy - trasy 

DUBEN 2016 KVĚTEN 2016 ČERVEN 2016 ČERVENEC 2016 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 580 85,9 % 602 83,2 % 719 83,5 % 653 82,6 % 

Česká pošta   28   4,2 %   33   4,6 %   27   3,1 %   24   3,0 % 

Nám. T. G. Masaryka   19   2,8 %   56   7,7 %   49   5,7 %   40   5,1 % 

Úřady    42   6,2 %   17   2,3 %   24   2,8 %   30   3,7 % 

Sociální služby    5   0,7 %    6   0,8 %   29   3,4 %   33   4,2 % 

Hřbitov    1   0,2 %   10   1,4 %   13   1,5 %   11   1,4 % 

CELKEM 675 - 724 - 861 - 791 - 

 

Jízdy - trasy 

SRPEN 2016 ZÁŘÍ 2016 ŘÍJEN 2016 LISTOPAD 2016 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 759 80,8 % 747 80,4 % 735 80,6 % 357 79,6 % 

Česká pošta   25   2,7 %   34   3,7 %   25   2,7 %   17   3,8 % 

Nám. T. G. Masaryka   65   6,9 %   66   7,1 %   53   5,8 %   21   4,7 % 

Úřady    27   2,9 %   32   3,4 %   46   5,1 %   21   4,7 % 

Sociální služby   47   5,0 %   29   3,1 %   11   1,2 %   10   2,2 % 

Hřbitov   16   1,7 %   21   2,3 %   42   4,6 %   22   5,0 % 

CELKEM 939 - 929 - 912 - 448 - 

 Zdroj: vlastní  
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B. OBDOBÍ 12/2016 – 10/2017 
 
Pozn.: Smluvní období od 12/2016 do 08/2017 – rozpočet 479.160 Kč byl navýšen o 50.000 Kč z důvodu 

zajištění služby Senior taxi Prostějov v srpnu 2017. Celková výše rozpočtu pro dané období tedy činila 

529.160 Kč. Zůstatek finančních prostředků činil k 31. 8. 2017 celkem 322 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBDOBÍ POČET JÍZD NAJETÝCH KILOMETRŮ FAKTURACE 

PROSINEC 2016  ....................................  915 jízd  ..........................  2.252,7 km  ...............................  55.042 Kč 

LEDEN 2017  ........................................  1.176 jízd  ..........................  2.808,0 km  ............................... 68.696 Kč  

ÚNOR 2017  ............................................  989 jízd  ..........................  2.454,2 km  ............................... 59.823 Kč  

BŘEZEN 2017  .........................................  987 jízd  ..........................  2.504,4 km  ............................... 61.086 Kč  

DUBEN 2017  ......................................  1.005 jízd  ..........................  2.445,1 km  ............................... 59.742 Kč  

KVĚTEN 2017  .....................................  1.020 jízd  ..........................  2.427,5 km  ............................... 60.070 Kč  

ČERVEN 2017  ....................................  1.006 jízd  ..........................  2.479,5 km  ............................... 60.003 Kč  

ČERVENEC 2017  ....................................  868 jízd  ..........................  2.280,5 km  ............................... 54.596 Kč  

SRPEN 2017  ...........................................  850 jízd  ..........................  2.008,6 km  ............................... 49.780 Kč  

ZÁŘÍ 2017  ...........................................  1.044 jízd  ..........................  2.561,5 km  ...............................  49.056 Kč 

ŘÍJEN 2017  .........................................  1.062 jízd  ..........................  2.645,6 km  ...............................  50.657 Kč 

 

CELKEM OBDOBÍ 
12/2016-10/2017  .........  10.922 jízd  .......  26.867,6 km  ...........  628.545 Kč 

 měsíční hodnota ..............  993 jízd  ...............  2.442 km  ................  57.140 Kč  

 

 

Jízdy - trasy 
Období 12/2016-10/2017 

Počet jízd Relativní vyjádření 

Nemocnice, polikliniky a lékaři 9.210 84,3 % 

Česká pošta 270 2,5 % 

Nám. T. G. Masaryka 576 5,3 % 

Úřady  289 2,6 % 

Sociální služby 348 3,2 % 

Hřbitov 229 2,1 % 

CELKEM 10.922 - 
 

K 31. 8. 2017 vystaveno celkem                   

1.380 ks průkazů.  

K 31. 10. 2017 vystaveno celkem                   

1.450 ks průkazů.  
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Tabulka  Souhrnný přehled jízd dle trasy za období 12/2016 – 10/2017 

Jízdy - trasy 

PROSINEC 2016 LEDEN 2017 ÚNOR 2017 BŘEZEN 2017 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 708 77,3 % 1.020 86,7 % 871 88,1 % 854 86,5 % 

Česká pošta   38   4,2 %     35   3,0 %   25   2,5 %   16   1,6 % 

Nám. T. G. Masaryka   82   9,0 %     41   3,5 %   48   4,9 %   56   5,7 % 

Úřady    19   2,1 %     32   2,7 %   22   2,2 %   26   2,6 % 

Sociální služby   32   3,5 %     33   2,8 %   16   1,6 %   15   1,5 % 

Hřbitov   36   3,9 %     15   1,3 %     7   0,7 %   20   2,1 % 

CELKEM 915 - 1.176 - 989 - 987 - 

 

Jízdy - trasy 

DUBEN 2017 KVĚTEN 2017 ČERVEN 2017 ČERVENEC 2017 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 860 85,5 % 863 84,6 % 846 84,1 % 709 81,7 % 

Česká pošta   28   2,8 %   16   1,6 %   22   2,2 %   22   2,5 % 

Nám. T. G. Masaryka   50   5,0 %   49   4,8 %   58   5,8 %   44   5,1 % 

Úřady    32   3,2 %   29   2,8 %   16   1,6 %   33   3,8 % 

Sociální služby   22   2,2 %   30   2,9 %   40   3,9 %   41   4,7 % 

Hřbitov   13   1,3 %   33   3,3 %   24   2,4 %   19   2,2 % 

CELKEM 1.005 - 1.020 - 1.006 - 868 - 
 

Jízdy - trasy 

SRPEN 2017 ZÁŘÍ 2017 ŘÍJEN 2017 - 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
jízd 

Relativní 
vyjádření 

Nemocnice, lékaři atd. 705 82,9 % 866 82,9 % 908 85,5 % - - 

Česká pošta   21   2,5 %   20   1,9 %   27   2,5 % - - 

Nám. T. G. Masaryka   51   6,0 %   57   5,5 %   40   3,8 % - - 

Úřady    16   1,9 %   32   3,1 %   32   3,0 % - - 

Sociální služby   41   4,8 %   53   5,1 %   25   2,4 % - - 

Hřbitov   16   1,9 %   16   1,5 %   30   2,8 % - - 

CELKEM 850 - 1.044 - 1.062 - - - 

 Zdroj: vlastní 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

9210 

270 576 

289 348 229 

Lékaři

Česká pošta

T.G.M.

úřady

soc. služby

hřbitovy

10.922 jízd              
za období 12/2016-10/2017 


