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sama nebo osoba jí blízká. 

Dále pak pro osoby pře-

pravující nezaopatřené 

děti, které jsou léčeny pro 

onemocnění zhoubným 

nádorem nebo hemoblas-

tosou, pokud rodiče nebo 

jim naroveň postavené 

osoby pobírají příspěvek 

na provoz silničního moto-

rového vozidla podle 

zvláštního právního před-

pisu. 

 

Parkovací karta      
výhody v EU 
 

výhody v EU – od 1. 8. 

2011 je v rámci ČR 

vydávaná parkovací 

karta platná v rám-

ci celé EU (její vzhled 

je sjednocen s kartami 

v ostatních členských 

státech). Výhoda ne-

placení dálniční znám-

ky je však nastavena 

pouze pro území ČR. 

V zahraničí mohou 

existovat odlišné pod-

mínky na zpoplatnění 

komunikace. Parkova-

cí průkaz pro OZP te-

dy platí v EU přede-

vším pro parkování, 

nicméně doporučujeme 

si před odjezdem do 

zahraničí přesně zjistit 

podmínky v zemi, 

kam cestujete. Na 

ostatních 

“přenositelných” výho-

dách po celé EU se 

prozatím členské státy 

EU nedohodly. 

 

 

 

Přejeme Vám krásné a klidné velikonoční svátky a mnoho jar-

ního slunce.   

 

Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dalším bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Dálnice - poplatek 
 

 poplatek za použití 

dálnice a rychlostní 

silnice podle zákona o 

pozemních komunika-

cích od poplatku je osvo-

bozen automobil přepra-

vující těžce zdravotně 

postižené občany, kterým 

byly podle zvláštního 

právního předpisu při-

znány výhody II. stupně 

(ZTP), s výjimkou posti-

žených úplnou nebo 

praktickou hluchotou, 

nebo III. stupně (ZTP/P), 

pokud držitelem silniční-

ho motorového vozidla je 

postižená osoba sama 

nebo osoba jí blízká. Tato 

výhoda je tedy vázána na 

průkaz osoby se zdravot-

ním postižením, nikoli na 

parkovací kartu, a platí 

pouze, je-li v autě přepra-

vována osoba s přizna-

ným stupněm průkazu 

osoby se zdravotním po-

stižením (viz výše) a je-li 

držitelem motorového 

vozidla postižená osoba  
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