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Věc: Stanovisko Ministerstva dopravy k parkovacím průkazům s neomezenou platností

Vážení,

vzhledem k tomu, že Národní rada osob se zdravotním postižením zaznamenala několik případů
svých klientů, kdy vozidlo osoby se zdravotním postižením zaparkované na vyhrazeném
parkovacím místě pro osoby s těžkým zdravotním postižením bylo označeno jako neoprávněně
parkující z důvodu, že na parkovacím průkazu byla uvedena neomezená platnost, Ministerstvo
dopravy, odbor agend řidičů, považuje za nutné se v této věci vyjádřit a vyjasnit status parkovacích
průkazů.
Při vydávání parkovacích průkazů se nyní postupuje tak, že je parkovací průkaz vydán se stejnou
dobou platnosti, jako je platný průkaz OZP. Tak tomu bylo i před rokem 2015, kdy pokud byla
osoba držitelem průkazu OZP s neomezenou dobou platnosti, mohla získat parkovací průkaz
s neomezenou dobou platnosti.
Při novele zákona v roce 2015, která ukončila platnost neomezených průkazů OZP, vznikla situace,
že držitelům průkazů OZP mohly zůstat v držení parkovací průkazy s neomezenou dobou platnosti,
neboť parkovacích průkazů se novela netýkala, tedy neexistoval právní důvod, proč platnost těchto
parkovacích průkazů omezit.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), platnost parkovacích průkazů neřeší, neexistuje ani
ustanovení, na základě něhož by parkovací průkaz s neomezenou platností byl neplatný a jeho
užití porušením zákona. I když nebyl zjištěn žádný konkrétní případ, kdy by došlo ze strany PČR
nebo obecní policie k udělení pokuty z důvodu držení parkovacího průkazu s neomezenou platností,
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Ministerstvo dopravy považuje za vhodné toto vyjasnit. Dovolujeme si Vás proto požádat o
komunikaci tohoto stanoviska vůči dotčeným subjektům.
Pokud by ve věci existovala jakákoli nejasnost, neváhejte se na nás obrátit.
S pozdravem
Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů
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