
Sazebník úhrad dopravních služeb 
 platný od 1.1.2022 
 

Poskytovatel služby: Handicap Zlín, z.s. - zapsaný u KS v Brně, oddíl L, vložka 2454 

sídlo: Padělky VI 1367, 760 01 Zlín | tel.: 577 211 475 |  IČ: 46277633 | www.handicap.cz 

 
       

  

1) Služba PRAVIDELNÁ 
Klient má uzavřenou smlouvu o 
poskytování pravidelné 
dopravní služby 

Nástupní 
sazba 

Jízdné  
– sazba za 1 ujetý km  

s Klientem 

Přístavná 
jízda  

Čekání 

– obyvatel Zlína 30 Kč 8 Kč 0 Kč 0 Kč 
– obyvatel s trvalým 
bydlištěm MIMO Zlín 

30 Kč 12 Kč 0 Kč 0 Kč 

…………..………………………………………………….……………………………………………………… 
        

 

2a) Služba NEPRAVIDELNÁ –  
       v pracovní dny 

Nástupní 
sazba 

Jízdné 
– sazba za 1 ujetý km  

s Klientem 

Přístavná 
jízda 

Čekání 

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P, 
senioři, imobilní   

- obyvatel Zlína  
20 Kč 15 Kč 0 Kč 

 
 
 

25 Kč / 
čtvrt-

hodinu 

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P, 
senioři, imobilní   

- obyvatel MIMO Zlín 
20 Kč 30 Kč 0 Kč 

Ostatní (spec. školy, stacionář, 
poskytovatelé SocSl) 30 Kč 30 Kč 0 Kč 

 

2b)  Služba NEPRAVIDELNÁ – 
        v soboty, neděle a svátky  

Nástupní 
sazba 

Jízdné 
– sazba za 1 ujetý km  

s Klientem 

Přístavná 
jízda 

Čekání 

– obyvatel Zlína 20 Kč 30 Kč 0 Kč 
30 Kč / 
čtvrt- 

hodinu – obyvatel s trvalým bydlištěm 
MIMO Zlín a ostatní 

50 Kč 30 Kč 0 Kč* 

     2a) a 2b) - služba je poskytována dle individuální objednávky ve sjednaném termínu s dispečinkem 
     * Není-li místem výjezdu nebo cílem cesty Zlín, účtuje se Přístavná jízda ve výši 10 Kč. 
 
 

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. 

 
Jako součást dopravních služeb lze po oboustranné dohodě poskytnout klientovi i tzv. 
SOUVISEJÍCÍ DOPOMOC (např. doprovod Klienta během nákupu, odnesení nákupu domů z vozu 
apod.) – cena za tuto službu činí 25 Kč za každou započatou čtvrthodinu. 
 
Jízdy do zahraničí, jízdy rozložené na více dní a další v ceníku nezohledněné případy se 
kalkulují individuálně. 
 

 
Mgr. Aleš Chudárek, předseda 

 

Hlavním partnerem projektu Dopravních služeb je statutární město Zlín 


