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SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY V PROVOZU AUTOMOBILU  
PRO PŘEPRAVU OBČANŮ SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU – VÝŇATEK 

 
1. Osobami, oprávněnými k využití přepravy, jsou občané s bydlištěm v Praze 17 – Řepích se sníženou 

schopností pohybu (držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P a senioři či další osoby se sníženou schopností  

mobility, kterou prokáží věrohodným způsobem) včetně doprovodu. Doprovodem může být nejvýše 

jedna osoba. Osoba, oprávněná k využití přepravy (dále cestující) se uzavřením přepravní smlouvy 

zavazuje dodržovat Smluvní přepravní podmínky (dále SPP). 

 

2. Dopravce provozuje automobil v provozu v pracovní dny od 8 do 15 hodin.  

 

3. Dopravce zajišťuje dopravu na území Prahy - Řepy a do přilehlých zdravotnických zařízení. Přepravu 

pro ostatní trasy zajišťuje pouze v případě volné kapacity řidiče.  

 

4. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že jízdu řádně 

objedná v souladu se SPP, po přistavení vozidla prokáže oprávněnost k využití  přepravy, a nastoupí 

do vozidla.  

 

5. Cestující povinen zaplatit cenu za přepravu při nástupu; v případě je-li přeprava objednána mimo území 

městské části Praha – Řepy a cesty do blízkých zdravotnických zařízení, je cestující povinen zaplatit 

cenu za přepravu při dopravení do cíle, před vystoupením z  vozidla. 

 

6. Cestující objednává přepravu u řidiče. Objednávku může provést telefonicky na čísle 776 341 925,    e-

mailem na adrese autodoprava@cszs.cz. Objednávky prostřednictvím e-mailu je možno považovat za 

přijaté až po jejich zpětném potvrzení dopravcem. Objednávka musí obsahovat kontaktní telefon 

objednatele, jeho adresu, datum, čas, místo nástupu a výstupu, účel jízdy (zdůvodnění potřeby 

přepravy osob se sníženou schopností pohybu), požadavek na přepravu vlastních kompenzačních 

pomůcek, požadavek na přepravu dítěte s kočárkem a případnou informaci o doprovázející osobě a 

přepravovaném asistenčním nebo vodícím psu a zavazadlech. V případě, že cestujícího doprovází  

vodící nebo asistenční pes, bere cestující na vědomí, že během přepravy musí pes být opatřen 

náhubkem. Dodatečné požadavky může dopravce akceptovat pouze v rámci jeho provozních možností. 

Z technických důvodů nelze objednat přepravu pro ležícího cestujícího a přepravu pro cestujícího na 

invalidním vozíku s asistenčním psem. 

 

7. Cestující může vzít s sebou do vozidla:  

a) ruční zavazadlo,  

b) spoluzavazadlo, 

c) nezbytné ortopedické nebo jiné kompenzační pomůcky, 

8. Živá zvířata se nepřepravují, výjimkou je 1 vodící nebo asistenční pes, pokud jsou splněny podmínky 

pro jeho přepravu.  
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TARIFNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU OBČANŮ SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 

1. Tarifní podmínky pro přepravu pro cesty na území městské části Praha – Řepy 

a cesty do blízkých zdravotnických zařízení:   

1.a) Celková cena za přepravu se skládá z ceny za jednotlivou jízdu a případně ceny za 
dobu čekání řidiče na cestujícího, nástupní taxa se neúčtuje. 

1.b) Cena za jednotlivou jízdu na území městské části Praha 17 – Řepy 
 

50 Kč 

1.c) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Fakultní 
nemocnice v Motole, Praha 5 

100 Kč 

1.d) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Ústřední 
vojenská nemocnice, Praha 6 

150 Kč 

1.e) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy – Nemocnice 
na Homolce, Praha 5 

120 Kč 

1.f) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Poliklinika  
Pod Marjánkou, Praha 6 

120 Kč 

1.g) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Poliklinika 
Lípa, Praha 13 

150 Kč 

1.h) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Poliklinika 
Stodůlky, Praha 5 

100 Kč 

1.ch) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy - Poliklinika 
Petřiny, Praha 6 

150 Kč 

1.i) Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekání 
 

2 Kč/1 min. 

2. Tarifní podmínky pro přepravu pro ostatní cesty (mimo území městské části Praha 
– Řepy a cesty do blízkých zdravotnických zařízení), pouze na území ČR: 
 

2.a) Celková cena za přepravu se skládá z nástupní taxy, ceny za jednotlivou jízdu, 
případně ceny za dobu čekání řidiče na cestujícího 

2.b) Nástupní taxa pro každou přepravovanou osobu 
 

10 Kč  

2.c) Cena za jednotlivou jízdu je stanovena podle počtu ujetých km v  celé 
trase přepravy (tam i zpět). 

16 Kč/km 

2.d) Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekání 
 

2 Kč/ 1 min. 

3 Děti do 6 let věku (do dne předcházejícího dni 6. narozenin) 
 

zdarma 

4 Doprovod cestujícího (nejvýše jedna osoba) 
 

zdarma 

5 Ruční zavazadlo a spoluzavazadlo, asistenční nebo vodící pes 
 

zdarma 

6 Parkovné hradí cestující 
 

7 Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH 
 

8 Cena za přepravu je hrazena přímo ve vozidle řidiči. Řidič předá cestujícímu 
stvrzenku a cestující potvrdí provedení přepravy na předepsaném formuláři  

 

8. Tyto SPP jsou platné od 1. 9. 2022 a vyhlašuje je dopravce Centrum sociálně zdravotních služeb.  

9. SPP jsou zveřejněny v listinné podobě v sídle dopravce Bendova ul. 1121/5, 163 00 Praha 17 – Řepy, 

u řidiče vozidla a elektronicky na www.cszs.cz.  

10. Připomínky, podněty a stížnosti mohou cestující uplatnit u dopravce, se sídlem na adrese Bendova 

ul. 1121/5, 163 00 Praha 17 – Řepy.  Dopravce je oprávněn k úpravě SPP. 
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