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Průkaz osoby se zdravotním postižením 

1. Kdo může dostat průkaz? 
a. věk starší 1 rok (sluchově postižení) - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který 

podstatně omezuje její schopnost orientace 

Druhy průkazek  (kdo dostat průkazka TP, ZTP, ZTP/P) 

"TP" 

 středně těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace 

 středně těžký stav = stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu 
schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se 
sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.  

 středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a 
zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru. 

"ZTP" 

 kdo má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. 

 Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a 

v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.  

 Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a 

v exteriéru má značné obtíže - NESLYŠÍCÍ! 

"ZTP/P" 
 má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo 

orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. ¨ 

 Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí 
stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím 
prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna 
samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.  

 Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, 
kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace 
v exteriéru - NESLYŠÍCÍ DĚTI!  
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Výhody průkazek (co výhoda průkazka) 
 

1. Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na: 
 sedět MHD, ale ne, kdyby vlak/autobus jízdenka na místo (místenka) 
 nemusí čekat úřad, když dlouho čekat (ne v obchodě) 
 

2. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na: 

 sedět MHD, ale ne, kdyby vlak/autobus jízdenka na místo (místenka) 

 nemusí čekat úřad, když dlouho čekat (ne v obchodě) 

 zdarma doprava MHD - tramvaj, trolejbus, metro, autobus 

 sleva 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: 

 sedět MHD, ale ne, kdyby vlak/autobus jízdenka na místo (místenka) 

 nemusí čekat úřad, když dlouho čekat (ne v obchodě) 

 zdarma doprava MHD - tramvaj, trolejbus, metro, autobus 

 sleva 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 dopravními prostředky 
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

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

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. 

 

 


