
Parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené O7 

Nárok na parkovací průkaz má pouze osoba, která je držitelem průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) 

nebo ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem), vyjma těch, které mají průkaz ZTP přiznán pro 

praktickou nebo úplnou hluchotu – ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu).  

 

 
 

Znamená to tedy, že osoba neslyšící, která má průkaz ZTP, nárok na vydání parkovacího průkazu 

nemá, ale neslyšící osoba, která má průkaz ZTP/P nárok na parkovací průkaz má.   

 

Neslyšící osoba, která má průkaz „pouze ZTP“ si může vyzvednout jiný průkaz, se symbolem ucha,  

s označením O2.  

 

 
 

Tento průkaz s uchem má však pouze informativní charakter, aby ostatní řidiči viděli, že vozidlo řídí 

osoba sluchově postižená. Na průkaz se symbolem ucha se bohužel nevztahují žádné další výhody. 

 

Parkovací průkaz (se symbolem vozíčkáře) mimo jiné opravňuje v jednotlivých případech, a je-li to 
naléhavě nutné, řidiče motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením a lékaře konajícího návštěvní službu, že tito nemusí po dobu nezbytně 
potřebnou dodržovat zákaz stání (ust. § 25 a ust. § 27 zákona o silničním provozu) a dodržovat zákaz 
stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“;  
 

 
 
 
přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

 

 
 
 
 



Vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením mohou v jednotlivých 
případech, a je-li to naléhavě nutné, vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“,  
 
 

 
 

omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ 
OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.  
 
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“.  

 

 
 

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním 

postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání (pokuta od 5 000,-Kč do 

10 000,-Kč). 

 

 
 

Pokud je ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem průkazu ZTP, anebo ZTP/P, případně 

motorové vozidlo tato osoba přímo řídí, tak je vozidlo osvobozené od placení dálničního poplatku. 

Tato výjimka neplatí pro zahraniční držitele průkazů zdravotně postiženého. Také při přejezdu na 

území cizího státu, je třeba zakoupit si patřičnou dálniční známku (mýtné) nebo si dopředu ověřit, jaké 

konkrétní podmínky na území cizího státu platí.   

 

Parkovací průkazy jsou vyřizovány na Městském úřadu Kuřim, odboru sociálních věcí  

a prevence, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim (tel. kontakt: 541 422 377 nebo 541 422 354).   

K jeho vyřízení je třeba předložit osobou oprávněnou platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský 

průkaz, rozhodnutí úřadu práce o přiznání nároku na průkaz ZTP nebo ZTP/P, jednu 

průkazovou fotografii (35x45 mm) odpovídající současné podobě a předchozí parkovací 

průkaz, pokud jej držitel průkazu již vlastní. 

 

 

Zpracovatelé: 

Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim    

Kancelář úřadu, oddělení přestupků Městského úřadu Kuřim  


