
Kdo má nárok na ZP, ZTP, ZTP/P – INFORMACE

Žadatelé a držitelé průkazů jsou posuzování podle svého zdravotního stavu a také podle faktický 
dopadů na samostatnost a kvalitu života. Do jisté míry je to pochopitelné, ovšem v praxi se lidé 
setkávají spíše s necitelností a nepochopením ze strany úředníků, kteří o přiznání těchto důležitých 
průkazů rozhodují. Pravdou je, že v minulosti se mluvilo o zneužívání těchto průkazů zdravými 
lidmi, ovšem hlavní problém se změnami mají ti, kteří by dle selského rozumu výhody pobírat měli 
– zákon však hovoří  jinak.  Žádost o přiznání průkazů se podává na  příslušném Úřadu práce. 
Pokud  máte  na  získání  nárok,  ale  nebude  vám vyhověno,  můžete  se  proti  tomuto  rozhodnutí 
odvolat. Pakliže nepomůže ani to, můžete bez poplatků podat správní žalobu ke krajskému soudu, 
přičemž výhodou je, že k tomu nepotřebujete ani právníka. Podmínky získání průkazu TP, ZTP a 
ZTP/P. Podmínky jsou, jak už jsme zmínili, nejenom zdravotní, ale i finančně-sociální. Pokud se 
o sebe můžete postarat sami, s největší pravděpodobností budete mít smůlu. Posuzuje se hlavně 
schopnost  orientace  a  mobility.  Od  roku  2015  budou  platit  nová  pravidla  –  ÚP  bude 
administrativu ohledně prodlužování  platnosti  kartiček OZP obstarávat  sám, takže  si  lidé 
nebudou muset sami hlídat jejich platnost. Konkrétní požadavky upravuje zákon č. 313/2013 
Sb., který stanovuje podmínky pro získání průkazů ZP, ZTP i ZTP/P. Dovolíme si citovat: (1) 
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. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 
odst.  3.  (2)  Nárok  na  průkaz  osoby  se  zdravotním  postižením  označený  symbolem  „TP“ 
(průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, 
včetně  osob  s  poruchou  autistického  spektra.  Středně  těžkým  funkčním  postižením 
pohyblivosti  se  rozumí  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. (3) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením 
označený  symbolem  „ZTP“  (průkaz  ZTP)  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. (4) Nárok na průkaz osoby se 
zdravotním postižením označený  symbolem „ZTP/P“  (průkaz 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.
 

Zdroj: http://flek.cz/clanky/dalsi-tipy-a-informace/kdo-ma-narok-podat-zadost-na-prukaz-ztp-p-a-
jak-ho-ziskat




