
VYDÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU 

OZNAČUJÍCÍ VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU  

TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU 

 

Požadované doklady:  

 

 platný průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P 

 protokol Úřadu práce ČR o vydání průkazu osoby se zdravotním postižením nebo 

rozhodnutí, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením označený 

symbolem ZTP nebo ZTP/P 

 rozhodnutí, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením označený 

symbolem ZTP nebo ZTP/P 

 občanský průkaz k prokázání totožnosti 

 pokud je žadatel držitelem - stávající speciální označení pro vozidla pro parkování č. O7 

(při podání nové žádosti musí být vráceno Úřadu městské části) 

 1 x průkazová fotografie o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě  

Správní poplatek: bez poplatku 

vzor parkovacího průkazu: 

 



 
zdroj: příloha č. 13 - Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou, vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

 

Nejdůležitější právní předpisy: 

 zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu) 

§ 67 Speciální označení vozidel a osob 

(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále 

jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného 

osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře 

konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen 

osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. 

 (2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou 

nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu. 

 (3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského 

oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou 

hluchotou. 

  



(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v 

případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem 

parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná 

osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem 

průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla 

označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou 

řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním 

postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz 

stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím 

průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ 

omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN 

DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

 (7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím 

průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou 

„Pěší zóna“. 

 (8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se 

zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 

 (9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby 

se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště 

podle jiného právního předpisu. Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního 

předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště. 

 (10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby 

nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole. 

 (11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel 

a osob. 

  

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

§ 20a Osvobození od zpoplatnění 

(1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým 

vozidlem 

h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního 

předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, 

nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama 

nebo osoba jí blízká. 



 zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících 

§ 36  

(1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na 

a) vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou 

hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění 

vázáno na zakoupení místenky, 

b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, 

zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 

obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na 

a) výhody uvedené v odstavci 1, 

b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 

(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), 

c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 

přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 

(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na 

a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2, 

b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné 

vnitrostátní osobní hromadné dopravě, 

c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji 

nedoprovází průvodce. 

(4) Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu 

ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty 

a jiné kulturní a sportovní akce. 

(5) Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní 

předpisy. 

 

 vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 

 

kontaktní osoba: 

Mgr. Štěpánka Konejlová 

Odbor sociálních věcí a školství 

tel.: 271 071 642, email: stepanka_konejlova@pocernice.cz 

mailto:stepanka_konejlova@pocernice.cz

