1. From: Michal Štursa [mailto:michalstursa@outlook.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 12:28 PM
To: AKT Praha Taxisluzba; Zemanská Andrea (MHMP, DPC); ITC10@seznam.cz
Subject: Re: AKT tabulka pro magistrát

Vážení Kolegové žádáme Vás vyplnění těchto reálných a zprůměrovaných dat nejpozději do pátku
2.10.2015:
Pro ty z Vás co jezdí v nejsilnějším provozu a tím i nejvyšší poptávce po službách. Od pondělí do pátku
v denním režimu.
1) Počet zakázek za osm hodin..............10
2) Průměr délky jedné zakázky...............8
3) Vytížitelnost v %

................40

4) Celková průměrná rychlost po městě za celých 8,5/7 hodin..........12,5
(odečte se 30 min.přestávka + 1hod provozní čekání,při dodržení pravidel silničního provozu,
průměrná rychlost není rychlost která je povolená v obci jak někteří píší.
Jinak většina vozidel udává průměrnou rychlost i na počitadle vozidla, ale nepočítá když je motor
vypnut. tak je třeba i ponížit o stání na stanovišti.)
5) Výše provizí zprostředkovatelům a poplatky za stanoviště..............1000
6) Druh vozidla : mpv 7 míst
Tyto data zaslat na email: Andrea.Zemanska@praha.eu (kopii: askota.praha@gmail.com
, ITC10@seznam.cz) kopie je z důvodu abychom měli představu s jakými údaji magistrát pracuje.
Tyto Vaše zprůměrované dopravní výkony budou použity k výpočtu maximální ceny .

V příloze máte k tomu tabulku v exelu.
<pracovni vykon taxislužba.xls>
2. From: Robert Esser [mailto:esser@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 12:29 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: AKT Praha Taxisluzba
Subject: Re: AKT tabulka pro magistrát

Zdravím
V příloze vyplněná tabulka
Děkuji
S pozdravem

Robert Esser
+420 777 616 947
www.targetsport.cz
www.autodoprava-milovice.cz

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

3a

z toho obsazené

3b
4
5

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

10
5 km
280
120
160
7000
osobní

Robert Esser

From: Robert Esser [mailto:esser@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 12:45 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: AKT Praha Taxisluzba
Subject: Re: AKT tabulka pro magistrát

Zdravím
Posílám opravenou tabulku, trochu jsem se unáhlil v původním vyplnění. Teď jsem si vzal k ruce
měsíční výjezd taxametru, takže data jsou opravdová.
Omlouvám se za komplikace
-Děkuji
S pozdravem
Robert Esser
+420 777 616 947

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3

prů mě rný poč et zaká zek za 8
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

3a

5

7
260

z toho obsazené

3b
4

9

hodin

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

63
197
7000
osobní

Robert Esser

3. From: Vladimir Sykora [mailto:vladarepy@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 2:35 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); AKT Praha Taxisluzba
Subject: kalkulace

SÝKORA Vladimír

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené
z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

SÝ KORA Vladimí r
prů mě rná rychlost 28 km/h

5x
4,5 km
120 km
25 km
95 km
8036,kč
osobní

__________________________________________________________________________________

4. From: radassenior@seznam.cz [mailto:radassenior@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 3:22 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: city taxi olomouc

průměrný počet zakázek za 8hod

8

průměrná délka zakázky

4km

počet km za 8hod celkem

100km

z toho obsazené

1/3 km

z toho volné

2/3 km

měsíční platby

4 000Kč

vozidlo

osobní

Radomír Martinek, City taxi Olomouc

From: radassenior@seznam.cz [mailto:radassenior@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 3:46 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: RE: city taxi olomouc

jen v Olomouci

---------- Původní zpráva ---------Od: Zemanská Andrea (MHMP, DPC) <Andrea.Zemanska@praha.eu>
Komu: radassenior@seznam.cz <radassenior@seznam.cz>
Datum: 1. 10. 2015 15:40:46
Předmět: RE: city taxi olomouc

Děkuji za zaslané údaje,
prosím jen o doplnění, zda zakázky realizujete v Praze nebo Olomouci.
Andrea Zemanská

__________________________________________________________________________________

5. From: Petr Marek [mailto:taxi.petrmarek@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 3:26 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); askota.praha@gmail.com
Subject: Fwd: AKT tabulka pro magistrát

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

3a

z toho obsazené

3b
4
5

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

jméno a př í jmení

6. From: VASEK DURCAK [mailto:VASEKDURCAK@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 3:36 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); askota.praha@gmail.com; lTC10@seznam.cz
Subject: pracovní výkon taxi

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

5

hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

4,5 km
120

z toho obsazené

25

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

95
8000
osobní

Vá clav Durč á k

7. From: AKT Praha Taxisluzba [mailto:askota.praha@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 3:56 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Fwd: Re: AKT tabulka pro magistrát

---------- Přeposlaná zpráva ---------Od: "Ondras Stanek" <ondrastanek@atlas.cz>
Datum: 1.10.2015 15:48
Předmět: Re: AKT tabulka pro magistrát
Komu: "AKT Praha Taxisluzba" <askota.praha@gmail.com>
Kopie:

Dobrý den,zasílám hrubí výčet za den i se storny za 8 hod.
přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

5

hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené
z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

15 min.
150km
40km
110km
8000kč
osobní

jméno a př í jmení

8. From: Martin Dvořák [mailto:firmadvorak@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 4:05 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); AKT Praha
Subject: tabulka jízd taxi

__________________________________________________________________________________
9. From: Jiri Alsr [mailto:jirialsr56@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 6:19 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: pracovní výkon

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1

průměrný počet zakázek za 8 hodin

5,37

2

průměrná délka zakázky

5,24

3

průměrný počet km za 8 hodin celkem

80,8

3a
3b

z toho obsazené

28,2

z toho volné

4

měsíční platba za disp. a stanoviště

5

druh vozidla osobní/vicemistne

52,6
0
OA

Jiří Alšr -29 denních záznamů za 09/2015

10. From: pan radim kosina [mailto:radimkosina@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 6:21 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: pracovni vykon taxislužba

__________________________________________________________________________________
11. From: AKT Praha Taxisluzba [mailto:askota.praha@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 8:25 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Fwd: FW: AKT tabulka pro magistrát

---------- Přeposlaná zpráva ---------Od: "Jiří Hanuš" <jihanus@volny.cz>
Datum: 1.10.2015 19:42
Předmět: FW: AKT tabulka pro magistrát
Komu: <askota.praha@gmail.com>
Kopie:

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

8

hodin
prů mě rná délka zaká zky

3,5 km

prů mě rný poč et km za 8 hodin

150

celkem
z toho obsazené

30

z toho volné
mě sí č ní

120

platba za disp. a

6000

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

osobní
Jiř í

jméno a př í jmení

Hanuš

__________________________________________________________________________________
12. From: gopez@volny.cz [mailto:gopez@volny.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 8:33 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: askota.praha@gmail.com; ITC10@seznam.cz
Subject: Pracovní výkon

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

4

hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené
z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

17,4
208,8
69,6
139,2
22000

osobní

Pavel Borovič ka

13. From: Polak.Milan@seznam.cz [mailto:Polak.Milan@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 9:54 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: pracovní výkon podklady

__________________________________________________________________________________
14. From: Zdeněk Kysel [mailto:zdeky@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 11:05 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: askota.praha@gmail.com; ITC10@seznam.cz
Subject: tabulka výkonu taxi

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

3

hodin
prů mě rná délka zaká zky

22

prů mě rný poč et km za 8 hodin

180

celkem
z toho obsazené

66

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

114
19600,ví cemí stné
8+1
Zdeně k

jméno a př í jmení

Kysel

15. From: simon.franta [mailto:simon.franta@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 01, 2015 11:07 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: AKT Praha Taxisluzba; ITC10@seznam.cz
Subject: Zprůměrované dopravní výkony taxi

Dobrý den zasílám zprůměrované dopravní výkony, které mohou být použity k výpočtu maximální
ceny .
1) Počet zakázek za osm hodin.............4
2) Průměr délky jedné zakázky...............18 km
3) Vytížitelnost v %

................32%

4) Celková průměrná rychlost po městě za celých 8,5/7 hodin..........26,8/32,6
(odečte se 30 min.přestávka + 1hod provozní čekání,při dodržení pravidel silničního provozu.)
5) Výše provizí zprostředkovatelům a poplatky za stanoviště..............18500

6) Druh vozidla : minivan
V příloze máte k tomu tabulku v exelu.
S pozdravem
Šimon Franta

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

4

hodin
prů mě rná délka zaká zky

18 km

prů mě rný poč et km za 8 hodin

228

celkem
z toho obsazené

72

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

156
18500
vicemistne
Š imon

jméno a př í jmení

Franta

16. From: AKT Praha Taxisluzba [mailto:askota.praha@gmail.com]
Sent: Thursday, October 01, 2015 11:47 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Fwd: pracovni vykon taxislužba

---------- Přeposlaná zpráva ---------Od: "Vladislav Holinka (prostřednictvím služby Tabulky Google)" <drive-shares-noreply@google.com>
Datum: 1.10.2015 22:48
Předmět: pracovni vykon taxislužba
Komu: <askota.praha@gmail.com>

Kopie:

__________________________________________________________________________________
17. From: Vít Boudník [mailto:vitboudnik@seznam.cz]
Sent: Friday, October 02, 2015 2:30 AM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Cc: askota.praha@gmail.com; ITC10@seznam.cz
Subject: přehled dat provozovatelů

1

průměrný počet zakázek za 8 hodin 4

2

průměrná délka zakázky

3

průměrný počet km za 8 hodin celkem 130

3a

z toho obsazené

3b

z toho volné

15 km

30 - 40 %
60 - 70 %

4

měsíční platba za disp. a stanoviště 22000 Kč

5

druh vozidla osobní/vicemistne osobní
jméno a příjmení
vít Boudník

__________________________________________________________________________________
18. From: Jirko [mailto:jirko@centrum.cz]
Sent: Friday, October 02, 2015 5:39 AM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: AKT tabulka pro magistrát

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin

8

2
3

prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

3a

5

160

z toho obsazené

3b
4

40

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

Jiř í

60
100
8200
osobní

Jelí nek 1959

1Q roku na 2/3 roku

19. From: Arnošt Drozd [mailto:drozd.arnost@gmail.com]
Sent: Friday, October 02, 2015 7:19 AM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); askota.praha@gmail.com; ITC10@seznam.cz
Subject: Tabulka taxi

Drozd Arnošt
+420 607 817 877
20. From: dufik007@seznam.cz [mailto:dufik007@seznam.cz]
Sent: Friday, October 02, 2015 9:56 AM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC); askota.praha@gmail.com; ITC10@seznam.cz
Subject: Podklady ke kalkulaci cen TAXI

Toto jsou jen orientační data, protože ke stanovení přesnějších údajů, by bylo zapotřebí udělat rozbor
nejméně z 24 měsíců. Stanovit paušálně požadované hodnoty z krátkodobého hlediska není možné.
Martin Dufek

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené
z toho volné
mě sí č ní
stanoviš tě

platba za disp. a

10
6
150
60
90
0

5

druh vozidla osobní /vicemistne

osobní

Martin Dufek
__________________________________________________________________________________
21. + 22. From: AKT Praha Taxisluzba [mailto:askota.praha@gmail.com]
Sent: Friday, October 02, 2015 10:44 AM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Pracovní výkony

Dobrý den,
posílám pracovní výkony 2 řidičů
Hezký den

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3

prů mě rný poč et zaká zek za 8
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem

3a

z toho obsazené

3b
4
5

7

hodin

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

5,5
180
38,5
141,5
8200
osobní

Tomá š Bartá k

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a

prů mě rný poč et zaká zek za 8
hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené

8
5
100
40

3b
4
5

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

60
7900
osobní

Pavel Č erný

23. From: Pavel Posekaný [mailto:pavel.seki@gmail.com]
Sent: Friday, October 02, 2015 12:28 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Tabulka

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3
3a
3b
4
5

prů mě rný poč et zaká zek za 8

7

hodin
prů mě rná délka zaká zky
prů mě rný poč et km za 8 hodin
celkem
z toho obsazené
z toho volné
mě sí č ní

5,8 km
164km
36km
128km

platba za disp. a

0

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

osobní

Pavel Posekaný

24. From: Lukáš Přibyl [mailto:pribyl.lukas@seznam.cz]
Sent: Friday, October 02, 2015 3:08 PM
To: Zemanská Andrea (MHMP, DPC)
Subject: Dopravní výkony v taxialužbě

Dopravní výkony v taxislužbě.

přehled dat od provozovatelů v denním režimu
1
2
3

prů mě rný poč et zaká zek za 8
prů mě rná délka zaká zky

100

celkem
z toho obsazené

3b

5

7,5

prů mě rný poč et km za 8 hodin

3a

4

5

hodin

37,5

z toho volné
mě sí č ní

platba za disp. a

stanoviš tě
druh vozidla osobní /vicemistne

62,5
10406
Osobni
Luká š

jméno a př í jmení
Rychlost za 8 hodin provozu
12,24Km/h
Rychlost př i dopravní m vý konu
18,5

Př ibyl

