
Pro výměnu, či vystavení nového Parkovacího průkazu 

označujícího vozidlo přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou je nutné doložit: 

 

1) 1 fotografii pasového formátu                        

2) Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P      

3) Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod 

4) Původní parkovací průkaz 

 

 

VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ 

- osoby omezené ve svéprávnosti - předložit list opatrovníka  

- na základě úředně ověřené písemné plné moci          

 

 

Pozn. 

Občan, který byl uznán ZTP z důvodu sluchové vady či 

úplné/praktické hluchoty, nemá na parkovací průkaz nárok a bude 

mu vydáno pouze označení vozidla pro sluchově postižené.    

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.obrazky.cz/?q=parkovac%C3%AD+pr%C5%AFkaz+ZTP&url=http://g.denik.cz/10/35/parkovaci-prukaz-ztp_denik-240.jpg&imageId=a3c50def553fbf35&data=lgLEEIOL0OsezDcE5r8AG6ln19_EMI3EXnMQmtl6nh9sP1r8Xs0DfyttuAYCjE_ThzbIOhv2Idtm4td4daGE1TmXrt2_ss5YRWZAxAKrAZPEAr7AxAIcs8QCsJA%3D


PRÁVA VÁZANÁ NA UŽÍVÁNÍ 
OZNAČENÍ Č. O 7 

 
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je 
upraveno v § 67, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Speciální označení O 7 se vydává osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP s výjimkou 
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držiteli průkazu ZTP/P. 
 
Vozidla označená speciálním označením č. O 7 mají některá zvláštní práva, která mají pomoci 
postiženým osobám překonávat omezení ve volnosti pohybu plynoucí z jejich zdravotního 
postižení. 
 

1. Speciální označení č. O 7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce 
zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce 
zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O 7.  

 
2. Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby 

vydaným zvláštním označením č. O 7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě 
přepravována.  

 
3. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby 

bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva.  
 
4. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou:  

 v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně 
potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby 
těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní 
značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích.  

 na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby 
těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a 
stání.  

 
Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení 
vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.).  
 
Speciální označení vozidla č. O 7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné. Vydání 
tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně 
postižených občanů.  
 
Pokud se použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské 
země. 
 
Účastník řízení byl poučen, že parkovací průkaz lze používat jen do doby platnosti průkazu 
ZTP (ZTP/P), poté je povinen jej vrátit (ukončení platnosti, úmrtí). 



                                                                    


