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PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
1. Základní informace:
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným,
smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra.
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace
pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením jsou uvedeny v příloze č. 4
k vyhlášce č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
•

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,

•

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.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
•

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

•

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

•

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

•

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:
•

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

•

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

•

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
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•

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

•

bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě

•

bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.

dopravními

prostředky

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. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou
držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např.
zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon
o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou.
Orgánem, který o nároku na tyto průkazy rozhoduje, je:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni
Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň,
tel. 950 148 111

2. Datum, od kterého návod platí:
01.07.2015
3. Datum provedení poslední aktualizace:
01.07.2015
4. Datum konce platnosti:
Datum konce platnosti není stanoven, ke změně dojde s účinností nových platných předpisů.
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