
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.
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