
18. tlumočnická služba pro neslyšící 
při návštěvě lékaře a při vyřizování 
úředních záležitostí nepo- 25/hod. 25/hod.

skytuje
se 

19. noční služba od 22 hod. do 6 hod.
a) pohotovost s možností spánku 10 10 10
b) služba spojená s prováděním 
   ošetřovatelských úkonů 20 20 20

20. mimořádne úkony
a) praní velkého prádla, prádla
  značne znečištěného ve
  středisku osobní hygieny

  nebo v prádelně pečovatelské
  služby — úhrada i odměna
  dobrovolných pracovníků
  pečovatelské služby za 1 kg
  suchého prádla včetne
  jeho vyžehlení 5 5 5
b) velký úklid po malířích nebo
  jiných řemeslnících apod. 15/hod. 15/hod. 15/hod.

21. zvýšení maximální denní částky

a) za službu vykonávanou 
  v den pracovního klidu — — o 50 %
b) za výkon služby u bacilonosiče — — o 15 %

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se
přiznávají zejména v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny od
kloubu Lisfrankova (art. metatarso-tarsální)
výše,

b) podstatné funkční omezení jedné dolní konče-
tiny (např. na podkladě těžké parézy),

c) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5
cm,

d) pakloub kosti holenní,

e) ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu,

f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo
kolenního kloubu s dobrou nebo mírně poru-
šenou funkcí operované končetiny,

g) postižení cév dolní končetiny s těžkými tro-
fickými změnami a se závažnou poruchou
krevního oběhu, příp. varikosní komplex obou
dolních končetin s obdobným postižením,

h) záchvatová onemocnění spojená se ztrátou
vědomí dostavující se alespoň několikrát mě-
síčně.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP)
se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

a) vrozené nebo získané defekty odpovídající sta-
vům po amputaci v obou bércích nebo (u

jednostranného postižení) v kloubu kolenním
a výše,

b) funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na
podkladě úplného ochrnutí (plegie) této konče-
tiny,

c) současné amputační ztráty podstatných částí
jedné dolní a horní končetiny,

d) těžší funkčně významné parézy dvou končetin,

e) pakloub stehenní kosti,
f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo

kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí
operované končetiny,

g) stavy po úrazech nebo nemocech páteře
s následnými těžkými poruchami hybnosti,

h) těžké obliterace tepen dolních končetin s vý-
razným funkčním a trofickým postižením,

ch) těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální
nedostatečností,

i) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou
oběhovou nedostatečností trvající i při kardio-
tonické léčbě,

j) objektivně prokázaná dechová nedostatečnost
těžkého stupně,

k) pokročilá stadia Bechtěrevovy nemoci (počínaje
IV. stadiem),

l) úplná nebo praktická hluchota,
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m) chronické vady a nemoci interního charakteru
trvale značně ztěžující pohybovou schopnost.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)
se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

a) anatomická nebo funkční ztráta dvou končetin,

b) současné ztuhnutí páteře i velkých kloubů
v konečném stadiu Bechtěrevovy nemoci,

c) závažné mentální postižení stupně imbecility
nebo idiocie,

d) úplná nebo praktická slepota obou očí,

e) úplná nebo praktická hluchota u dětí do
skončení docházky do základní školy.

4. U nemocí a vad neuvedených v této příloze,
pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační
schopnost, se funkční postižení porovnává s indi-
kacemi uvedenými v bodech 1 až 3. U závažných
onemocnění omezujících pohybovou schopnost
občanů mohou být výjimečně přiznány mimořádné
výhody III. stupně, jestliže je objektivně prokázána
trvalá nutnost cestování s průvodcem.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):

a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hro-
madnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků,
v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení
místenky,

b) nárok na přednost při osobním projednávání
jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání
záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech
ani obstarávání placených služeb ani ošetření
a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a) výhody uvedené v bodu 1,

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob (tramva-
jemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě

osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a 62 % sleva v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dálkové
dopravy.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz
ZTP/P):

a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejný-
mi hromadnými dopravními prostředky v místní
a dálkové přepravě,

c) u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu
vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

4. Dále může být držitelům průkazů ZTP
a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na
divadelní a filmová představení, koncerty a jiné
kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy
držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny
vstupného i jejich průvodci.

Čiastka 37 Zbierka zákonov č. 182/1991 Strana 889

Digi1
Pøíloha  è.  3  k  vyhláŁce  è.  182/1991  Sb.Mimoøádné výhody pro tìŁce zdravotnì postiŁené obèany1.  Mimoøádné  výhody  I.  stupnì  (prùkaz  TP):a) nárok na vyhrazené místo k sedìní ve veøejnýchdopravních  prostøedcích  pro  pravidelnou  hro-madnou dopravu osob kromì autobusù a vlakù,v nichŁ je místo k sedìní vázáno na zakoupenímístenky,b) nárok  na  pøednost  pøi  osobním  projednáváníjejich  záleŁitostí,  vyŁaduje-li  toto  jednání  delŁíèekání,  zejména  stání;  za  osobní  projednávánízáleŁitostí  se  nepovaŁuje  nákup  v  obchodechani  obstarávání  placených  sluŁeb  ani  oŁetøenía  vyŁetøení  ve  zdravotnických  zaøízeních.2.  Mimoøádné  výhody  II.  stupnì  (prùkaz  ZTP):a) výhody  uvedené  v  bodu  1,b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spojimístní veøejné hromadné dopravy osob (tramva-jemi,  trolejbusy,  autobusy,  metrem),c) sleva  75  %  jízdného  ve  druhé  vozové  tøídìosobního  vlaku  a  rychlíku  ve  vnitrostátnípøepravì  a  62  %  sleva  v  pravidelnýchvnitrostátních  spojích  autobusové  dálkovédopravy.3.  Mimoøádné  výhody  III.  stupnì  (prùkazZTP/P):a) výhody  uvedené  v  bodech  1  a  2,b) nárok na bezplatnou dopravu prùvodce veøejný-mi hromadnými dopravními prostøedky v místnía  dálkové  pøepravì,c) u  nevidomých  nárok  na  bezplatnou  pøepravuvodícího  psa,  pokud  je  nedoprovází  prùvodce.4.  Dále  mùŁe  být  drŁitelùm  prùkazù  ZTPa  ZTP/P  poskytnuta  sleva  poloviny  vstupného  nadivadelní  a  filmová  pøedstavení,  koncerty  a  jinékulturní a sportovní podniky. Pøi poskytování slevydrŁitelùm prùkazu ZTP/P se poskytne sleva polovinyvstupného  i  jejich  prùvodci.


