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I. úvonNí usTANovENí

Senior automobil SENDOLINO je doplňkovott činností. která slor"rží pro přepravu osob
ar"rtornobilem poskytovatele (dále také jen "služba"), kterou zajišťu.ie Centrum seniorů Mělník
(dále také jen "poskytovatel" ).

V rámci této činrrosti je využíváno vozidlo Volswagen C]addy, 3SA 3560. za které je hrazetra
silniční daň.

Služba je poskytovárranaúzemí nrěsta Mělníka zazvýhodněné jízdné. Celý rozsah požadovarré
přepravy musí proběhnout maximálrrě do vzdálenosti 20 km.

Pověř,enou osobou pro ťrčely poskytování této sltržby (dále také jen "pověřená osoba" nebo
"pověřená osoba poskytovatele") je řidič vozidla nebo jiná osoba pověřená poskytovatelem.

II. zÁKLADNí úoa.ln

Služba je určena občanťrm města Mělníka a spádových obcí. kteří mají sníženou soběstačnost
zdťrvodu věku či zdravotního postižerrí a potřebují si především zajistit dopravu k lékaři, na
úrřady, na rrákupy v případě. že nemohotr volit jiný zpťrsob dopravy či potřebrr|i zďlistit
doprovod.

Cílová skupina:

a) Senioři nad 65 let
b) Občané se zdravotnínr postiženímbez omezení věku
c) Doprovod výše zmiňovarrýclr sktrpin obyvatel

Místo a čas poskytování služby:

Služba je poskytována výhradně v pracovníclr dnech od 7:00 do 15:30 hod. (případně podle
dohody) na základě telefonické dohody. potvrzené poskytovatelem. za úhradu dle platnélro
ceníku.

Objednávka služby

Objednání přepravy je doporr-rčené uskutečnit alespoň 1 pracovní den dopředu,
a to na teleforrním čísle: 733 188 888.



I I I. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Slrržbu je trrožné ob.iedriat pollze na termíny. které dosr,rd nejsou obsazeny, Informaci o volr-rých
a obsazenýclr ternrítrech může zájemce o vyr"ržití slrržby ziistit v pracovníclr drrech od 7:00 do
19:00 hod. na telelbnnínr čísle +420 733 188 888. rrebo osobně v recepci sociálrrí služby
Centrunr seniorťt Mělník, Domov Penzion, Fůigr-rerova 3523.

Z,áka,zník rnťrže vytržít doprovod řidiče Sendolirra do nrísta určení. Pokud tomu nebrání
vpořadí další sjednaná doprava, mťtže si zákazník vyžádat vyčkání vcszidla rra jelro návrat a
rrásttrp rra zpátečr.í cestu.

Před každoLr jednotlivou cestott provede řidič záznam do Knihy jízd.

Řiaie i zákazník či společně přepravované osoby rrrusí dodržovat pravidla silničního provozu
i slrršného clrovárrí, dbát pokynu řidiče. ve vozidle tresmí konzumovat jídla ani nápoje.

Přednost .|ízdy automobilern poskytovatele mají uživatelé terénní pečovatelské služby
či pobytovýclr služeb Centra seniorů Mělník.

Zrušení zamluvené přepravy je nutné provést co nejdříve, bez zbytečného odkladu,
jakmile se o tom osoba dozví, optimálně alespoň 1 pracovní den předem. Pokud ke zrušení
přepravy v předstihu nedojde vťrbec a vozidlo btrde přistaveno zbytečně. provozovatel služby
si btrde činit nárok na úrčtování storno poplatku. a to ve výši rrákladťr. které akttrálrrě vznikly
(dle trjetých kilometrů).

Pověřená osoba poskytovatele je povinna vést evidenci v objedrrávkové knize služby.
a to zejména:

o jrnéno a příjmerrí přepravované osoby. telefonní kontakt,

o clen a hodinu, kdy má být ar"rtomobil př,istaven a místo. na které má být automobil

přistaven.

. cíl, do kterého clrce být cestující porrrocí služby přepraven.

. infbrmace o zajištěrrí doprovodu ze strany řidiče sendolirra

o požadovaný počet přepravovaných osob. tzn. sám nebo s doprovodem,

o případný požadavek na přepravu s invalidním vozíkem,

IV. ÚHRADA SLUŽBY

Cena vychází z kalkr,rlace nákladťr a zisku -viz. Příloha č. l - Kalkulace nákladů pro provoz
autornobilu sendolino.

Řidič vyst avi zákazníkovi stvrzerlkLr při ukončení jizrly a předá jí zákaznikovi na dťrkaz
provedené platby za poskytnutou službu . Jízdné lze ulrradit pouze v hotovosti řidiči vozidla.

U r,rživatelů pobytových služeb Centra seniorťt Měník je možné jizdné odečíst zjejich
evidenčnílro úrčtu.

Vybrarié finanční prostředky předá řidič dle dohodntrtých podmínek na pokladně Centra seniorů
Mělník, a to včetně stvrzenek a měsíčrrího vyúčtování.

Výše úhrady služby je stanovena v Příloze č.2 - Ceník služby Sendolino.



v. způson účrovÁNí
Zákazník zaplatí za celkový počet kilorrretrťr (počítáno od místa výjezdir. rrejdéle však od sídla
organizace), případně za dobu čekár'í, požadtr|e-li zákazník. aby na něj řidič čekal,

Příklad č. 1

Zákazrrík potřebr"rie dopravit z Cítova do Nemocnice Mělník. nazpátek po.iede ar"rtobusern:

Ze sídla organizace do Cítova, 7 krn

Z Cítova do Netnocnice Mělník. 7 knr

Z Nemocnice Mělník do sídla organizace l km

Celkem: 15 km x 20,-Kč:300,- Kč

Pokud by z Cílovtt leli 3 ztikuzníci, zttplulí kuždý l00,- Kc| (300:3)

Příklad č.2

Zákazník potřebtúe dopravit z Cítova do Nemocnice Mělník na odběr krve. tam na něho bude
řidič čekat a odveze ho zpět:

Ze sídla orgatrizace do Cítova. 7 km

Z Citova do Nemocnice Mělník 7 km

Dobačekár.í:. .......0.5 lrodiny

Z Nemocnice Mělrrík dornů do C]ítova. 7 km

Z Cítova do sídla organizace 7 km

Celkem: 28 km x20 :560,-Kč + 75,-Kč (za půl lrodiny čekání) : 635,-Kč

Pohul by z Cítovtt.ieli 3 ztikuzníci, zuplttíí kažtlý 2l2,-Kč (635:3).

v t. z 

^v 
ň)nočNÁ usTANovENí

T'ato Organizační norma č 0I12021l]'PS, kterou se stanoví pravidla pro poskytování služby
SEDOLINO je schválená ředitelkou Centra seniorťt Mělník a nabývá účinnosti clne 1.4.2022.

Přílohy:

Příloha č. t - Kalkulace nákladů na provoz autornobilu Sendolino.

Příloha č.2 - Ceník služby Sendolino

Příloha č. 3 Bezlrotovostní platba z evidenčního účtu uživatele.

Příloha č. 4 - Evidence seznámení s dokumentem.

V Mělrríku. dne 1 .4.2022

Ředitelka CSM
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Fúgnerova 3523,276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.centrumseniorumelnik.cz
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PříIoha č. 1

KALKULACE NÁrleoŮ Na PRoVoZ SENDOLINA

Slrržby auton.obiltr Serrdolina molrou vyutžívat senioři z CSM i mimo rrěj. kteří spadají do cílové
skupiny.

MZDOVE XÁXLADY NA PRACOVNÍKA

Řiait sendolina
- prťrrrrěrná měsíční hrubá rnzda. včetně otlvodů činí 38 603,-Kč - úvazek - 168 hodin
- průměrné mzdové náklady na pracovníka/za hodirrtr činí - 230,- Kč
- prťrměrné sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance čirrí t3 048,- Kč
- prťrměrné odvody rra sociální a zdravotrrí po.iištění na pracovníka za hodinu čirrí - 77,7,- Kč

SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT

Pro výpočet nákladťr spojených s používáním služebního voziclla se vychází pouze z rrákladťr
nutrrých pro pIqyQZ 3u]Lomobilu.
Výpočet proveden na zák\adě nákladťr rra služební vozidlo Volkswagen Caddy 3SA 3560.

VýŠe prŮměrné ceny za l litr pohonné hmoty podle § l58 odst. 3 věty třetí zákorríkr"r práce
čirrí 36,10,- Kč u motorové nafty.

Sazba zák|adní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní nálrrady za l km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníktr práce činí nejméně u:
osobních silničníclr motorových vozidel 4,70 Kč.

Spotřeba: 8,5 1/100 km (8,5:l00x36.10)
Pohonné hmoty: Diesel 36.10 (dle vyhlášky č. 51I12021 Sb.):3,06 Kč/ 1 km
Základní náhrada: 4,70 Kč/km
Havarijní a povinné ručení: 9 975.-Kč
- v roce 202l ujeto 9 907 km

9 975 :9 907 : 1 Kč/l km

Vyhláška o znrěně sazby základní rráhracly za pottživáLrí silrričníclr nrotorových vozidel
a stravného a o stanover-rí průrrrěrné ceriy pohorrných hmot pro úrčely poskytovárrí cestovních
rráhrad č.5l1l202l Sb. (ťrčinnost od 1 .1.2022)



Fúgnerova 3323,276 01 Mělník, tel.: 3l5 630 040, web: www.centrumseniorumelnik.cz
tČ: 708 24282 po<1é..i.3()12007-7l. DlČ:CZ708 21282 pocl č.i. 54l34/04rc89003273

Celkové náklady na l KM jízdyz

Výpočet:3,06 + 4,70 + 1 + 5,1l = 13,87 Kč tzn. l4,-Kč/l km

Za předpokladtr. že l krn jízdy aLrtonrobilem trvá cca 1 min.. činí rráklad na plat řidiče (230 +

77.7 :307,-Kč/60 nrin - 5,1l Kč)

Výpočet : l4 Kč náklady + 3 Kč zisk: 17 + 2l oÁ DPH:20,57,- Kč :
tzn.20,-Kč/ l km

(l4 + 2,,94 : 16,94 = 17,-Kč/km)

Cena čekání nebo doprovod se počítá pouze z osobníclr nákladů na řidiče/pečovatele. d.:230
+ 77 - 307.-Kč Kč/hodina.

Doba čekání = 150,-Kč/hodina

V Mělníku, ďne 1.4.2022

Zpracova|a: Mgr. Jana Hostáková, DiS.. vedouoí sociálrrě-aktivizačního úsektr, TPS

Schválila: PhDr.DrahonríraPavlíková,ředitelka



ík

Fúgnerova 3523,2760l Mělník, tel.: 3l5 ó30 040, web: wrvrv.centrumseniorumelnik.cz
IČ: 708 242 82, DlČ; CZ708 242 82

PříIoha č.2

CENÍK SLUŽBY SENDOLINO

l km iízdy 20.- Kč
cekání na uživatele l30.- Kč/hod.
Doprovod r,rživatele l30.- Kč/hod.

Zákaznik zap|atí za celkový počet kilometrťr (počítáno od místa výjezdu. nejdéle však od sídla
orgarrizace). případrrě za dobu čekání. požadu.je-li zákazník. aby na něj řidič čekal
nebo ho doprovodil na místo ttrčetrí.

Pokud zákaz,nici mají společnou cestu apoužiji Sendolirro současně, náklady se vydělí počtem
osob, které řidič na společné místo veze.

Pokud doprovod nebo čekání bude kratší než hodina, bude mu účtována poměrná část
např.: 75,- Kčl 30 mintrt apod.

V Mělníku dne 1.4,2021

Vypracovala: Mgr. Jana Hostáková, DiS., vedoucí sociálně-aktivizačnílro úrsekr-r, TPS
Schválila: PhDr. Drahomíra Pavlíková. ředitelka CSM
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Příloha č.3

BEZHOTOVOSTNÍ pI-ernA Z EvIDpxčxÍHo ÚČru uŽtv1rrEl,E

příjmení a jméno uživatele:

poskytovaná služba:* DL DP DV oS číslo pokoje:

celková částka ke stržení:

předmět plnění: datunr plnění:

podpis uživatele. případně pověř,ené osoby:

XXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXxXXXxXXxxXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXxX

příjmení a jméno uživatele:

poskytovaná služba:* DL DP DV oS číslo poko.je:

celková částka ke stržení:

předmět plnění: datum plnění:

podpis uživatele, případně pověřené osoby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXxxxXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXX

příjmerrí a jméno uživatele:

poskytovaná služba:* DL DP DV oS číslo pokoje:

celková částka ke stržení:

předmět plnění: datum plnění:

podpis uživatele. případrlě pověřené osoby:

XXXXxXXXxxXXXXXxxxxxXXXXxXXXxxXxxXXXxXXXXXXXXXXXxXXXxxXXxXXxxXXXXXXXXXXXxXX




