
 

 

 
  



 

 

Městská část Praha 20 

Úřad městské části 

Odbor sociálních věcí a školství 
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 799, fax: 281 922 425 

Pravidla pro využívání služby SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 pro seniory 
a osoby se sníženou soběstačností 

I. 

Tato pravidla upravují podmínky vyžívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“, která se poskytuje 

převážně na území Hlavního města Prahy prostřednictvím zaměstnance odboru sociálních věcí a školství 

(dále jen „OSVŠ“). 

II. 

Poskytnutí služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ je určeno občanům Městské části Praha 20, kteří 

splňují jedno nebo více těchto kritérií: 

- senioři od 70 let nebo osoby se sníženou soběstačností, kteří mají trvalé bydliště v Praze 9 - 

Horních Počernicích, 

- občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, 

- mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské nebo jiné sociální služby, žijí osaměle nebo 

žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (nemají příbuzné, příbuzní žijí mimo místo trvalého 

pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele nestarají apod.). 

 

Městská část Praha 20 si vyhrazuje právo na výběr osob, kterým bude poskytnuta tato služba, zejména 

s ohledem na naléhavost, pořadí a kapacitní možnosti. 

III. 

Služba „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ je poskytována na základě telefonické objednávky dopravy. 

Při následném nástupu do objednaného vozidla předloží občan svůj občanský průkaz a platný průkaz 

SENIOR AUTO MČ PRAHA 20.  

Průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 (dále jen „průkaz“) vydává OSVŠ, kancelář č. 202, případně č. 

208 na základě písemné žádosti, viz příloha č. l těchto Pravidel. K žádosti je potřeba přiložit 1 ks 

průkazové fotografie a předložit občanský průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P. Průkaz není přenosný. 

Žádosti o vydání průkazu se podávají na adresu Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, 

Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice nebo osobně na OSVŠ, v kanceláři č. 202, nebo 208. 

IV. 

Zaevidovanou žádost o vydání průkazu prověří z hlediska pravdivosti uvedených údajů pracovník odboru 

sociálních věcí a školství (dále jen „OSVŠ“). Po prověření údajů uvedených v žádosti a v souladu s čl. II 



 

 

těchto Pravidel, vydá průkaz občanovi OSVŠ. 

V. 

Provozní doba služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ a její rozsah 

Provozní doba služby je stanovena takto: 

Po - čt: od 7:30 do 16:00 hodin, včetně návratu z objednané cesty. 
Pá: od 7:30 do 14:00 hodin, včetně návratu z objednané cesty. 

Automobil poskytující službu je označen logem služby SENIOR AUTO MČ Praha 20. 

Lze přepravit také doprovod (max. 1 osoba), zejména pokud je objednatel dopravy držitelem průkazu 

ZTP anebo ZTP/P. 

Služba se objednává telefonicky u pověřeného pracovníka na tel. 773 450 721 (dispečink SENIOR 

AUTO). 

Při objednávce dopravy občan oznámí: 

- jméno a příjmení přepravovaných osob, 

- počet přepravovaných osob, 

- cíl cesty, 

- adresa a způsob nástupu, případně požadavek na zajištění doprovodu k lékaři či jinou 

formu potřebné podpory, 

- místo výstupu, 

- časový harmonogram cesty, 

- zvolený způsob kontaktování při přistavení automobilu, 

- kontaktní telefon. 

 

Pověřený pracovník informuje občana o přijetí anebo nepřijetí jeho objednávky, o čemž vyhotoví 

záznam do knihy objednávek služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“. 

Službu je nutné objednat ideálně alespoň 2 pracovní dny předem. 

Služba je poskytována občanovi maximálně 1x týdně, s výjimkou opakovaných návštěv lékaře. 

VI. 

Účel služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ 

Umožnit zejména využívání veřejných služeb pro občany Městské části Praha 20 dle čl. II., a to 

například dovoz k lékaři, do lékárny, na poštu, na úřady, do banky aj. 

VII. 

Po provedení požadované služby vystaví do knihy jízd odpovědný pracovník záznam, který bude 

předložen žadateli k podpisu.  



 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Žádost o službu „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ 

Příloha č. 2 - Předávací protokol průkazu „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20‘' 

Příloha č. 3 - Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Příloha č. 4 - Průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 - vzor



Příloha č. 5 

 

 

 

Městská část Praha 20 

Úřad městské části 

Odbor sociálních věcí a školství 
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 799, fax: 281 922 425 

 (číslo vydaného průkazu) 

Žádost o průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 

Žadatel: 

Jméno, příjmení, titul …………………………………………………… 

Trvalé bydliště  …………………………………………………… 

Datum narození  ……………………………………. 

Telefon/mobil, e-mail ……………………………………. 
 
 
Držitel průkazu ZTP, případně ZTP/P: 

□ ANO 

□ NE 

 

Důvod, proč budu službu „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ využívat: 

 

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

Nejčastěji budu potřebovat dopravit k (cíl dopravy): 

□ Lékař 

□ Lékárna 

□ Pošta 

□ Úřady 

□ Banka 

□ Návštěva přátel 

□ Jiná (prosím upřesněte)  ..................................... 

Vaše zde uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem vyřízení Vaší žádosti o průkaz SENIOR 

AUTO MČ PRAHA 20 a nebudou využity ani sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat 

v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů 

Městskou částí Praha 20 jsou uvedeny na adrese: https://www.pocernice.cz/urad/gdpr 

Datum ………………….         Podpis žadatele ………………………… 

 

 



Příloha č. 6 

 

 

 

Městská část Praha 20   

Úřad městské části  

Odbor sociálních věcí a školství 
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 799, fax: 281 922 425 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) 

udělený ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů,  

ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Já, níže podepsaný 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………… 

Rok narození:  ……………………………………… 

Trvalé bydliště: ……………………………………… 

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městskou částí Praha 20 za účelem vydání průkazu 

pro poskytování služby „SENIOR AUTO MČ Praha 20“ v rozsahu těchto údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon/mobil, e-mail. 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu 

nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou 

legislativou v platném znění. 

Souhlas je poskytnut za účelem: 

Poskytování služby „SENIOR AUTO MČ Praha 20", určenou seniory a pro osoby se sníženou 

soběstačností, dle Pravidel pro využívání služby „SENIOR AUTO MČ Praha 20" pro občany 

Městské částí Praha 20. 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městskou částí Praha 20 po dobu: 

V souladu s příslušnou legislativou, nebo do odebrání souhlasu. 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 

• o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, 

• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 

s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl 

souhlas odvolán, 

• o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu:  

Městská část Praha 20, Úřad městské části, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas 

vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. 

Stvrzuji, že jsem převzal jeden výtisk Souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

V ………………………… dne …………………                      ………………………………… 
      Podpis občana



Číslo průkazu: 1/2019 Tento průkaz je nepřenosný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Městská část Praha 20 
Identifikační průkaz uživatele projektu 
SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 SENIOR 

■AUTO: 
MČ PRAHA 20 

Městská část Praha 20 
Identifikační průkaz uživatele projektu 
SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 SENIOR 

:AUTO: 
MC PRAHA 20 

Příjmení, jméno, příp. titul 

foto 
Datum narození: Průkaz platný od: 

Poučení: 
Tento průkaz je vlastnictvím Městské části Praha 20. 
V případě nálezu jej vraťte na adresu: 

Městská část Praha 20  
Úřad městské části  

Jívanská 647/10 

193 21 Praha 9 - Horní Počernice 

Pro ověření nebo v případě pochybnosti o pravosti tohoto průkazu 

kontaktujte prosím tel.: 271 071 640 nebo 271 071 799. 

Podpis starostky MČ Praha 20 


