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Anotace: Zneužívání označení invalida za sklem auta k parkování na vyhrazených místech se stalo běžným 

jevem. Málokdo se už pozastavuje nad tím, když z luxusního auta označeného invalidou vyskočí křepký mladík se 

svojí slečnou nebo vážený otec od rodiny. Disponujeme 142 fotografiemi, které zachycují 37 luxusních a většinou 

nových vozidel, označených značkou invalidy. Z obecně dostupných informací lze usoudit, že valná většina 

skutečných invalidů není příliš movitá a drahá luxusní vozidla jsou mimo jejich finanční možnosti. Z toho lze 

vyvodit závěr, že většina výše uvedených vozidel byla označena podvodným způsobem. Neřešení tohoto problému 

vysoce snižuje důvěru v místní samosprávu a vzniká dojem, že bohatí stojí nad zákonem. Pokusili jsme se najít 

cestu, jak na problém upozornit a částečně jej vyřešit.  

Cíle projektu 

Obecným cílem projektu je dosáhnout snížení zneužívání označení invalida. Dalším cílem a zároveň 

prostředkem je snížení tolerance veřejnosti k tomuto chování. Posledním cílem je dosáhnout postihu 

zkorumpovaných úředníků a řidičů, kteří označení invalida získali úplatkem.  

Nástroje 

Leták. Kampaň je nejdůležitějším nástrojem tohoto projektu. Jde o umísťovaných letáků na luxusní 

automobily s označením invalida a parkujících na místech pro invalidy. Letáky mají stejnou velikost jako výzva 

policie a budou na vozidlo umísťovány stejným způsobem, tedy lepící páskou.  

Kampaň. Distribuci letáku budou provádět především lidé z řad skutečně postižených osob a zájemci 

z řad široké veřejnosti. K tomu účelu bude možné stáhnout leták na internetových stránkách předkladatele. 

Vytištěný leták bude také možno zdarma získat v prostorách firmy API CZ s.r.o. (www.apicz.com). Tato firma 

se věnuje úpravám vozidel pro tělesně postižené a patří mezi špičky ve svém oboru.  

Medializace. Budeme také iniciovat medializaci celého problému. Lze předpokládat, že kauza vyvolá 

zájem médií a to povede ke snížení zneužívání označení invalida a k veřejnému odsouzení tohoto jevu. 

Trestní oznámení. Jak již bylo uvedeno, disponujeme fotografiemi, které zachycují 37 luxusních 

vozidel, označených značkou invalidy. Z obecně dostupných informací lze usoudit, že valná většina skutečných 

invalidů není příliš movitá a drahá luxusní vozidla jsou mimo jejich finanční možnosti. Z toho lze vyvodit závěr, 

že většina výše uvedených vozidel byla označena podvodným způsobem. 

Motivací pro získávání označení invalida je především možnost využívání tzv. "návštěvnických" 

sdružených invalidních stání v centru Prahy. Jedná se přibližně o 200 parkovacích míst uvnitř modré, rezidenční 

zóny, vyhrazených dopravní značkou pro stání invalidů, ale bez uvedení RZ. Legitimním cílem pro zřízení 

těchto míst je umožnit parkování vozidel skutečných invalidů při návštěvě centra Prahy. Tento cíl je jistě 

obecným zájmem společnosti a ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme, poskytne 

nebo si  dá  slíbit či slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody nebo zákazem činnosti. 

Chystáme se podat v tomto smyslu trestní oznámení. Je možné a pravděpodobné, že v množství            

37 vozidel bude policie schopna určit shodné podezřelé znaky, následně provést analýzu těchto znaků                  

a vytipovat možné pachatele z řad úředníků.  

Dále jsou presentovány některé fotografie luxusních vozidel označený značkou invalida. Lze 

předpokládat, že těchto fotografií bude přibývat a ty pak budou průběžně předávány policii. 



 

Obr.1: Leták 

 

Obr.2: Ilustrační fotografie 

 


