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Průkaz osoby s PAS - QR kódy 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to QR kód?  
QR kód je krátký text zakódovaný do obrázku složeného ze 
čtverečků, které fungují na podobném principu jako např. 
čárové kódy, které znáte z obchodů. QR kód ale umí uchovat 
mnohem větší množství dat než čárový kód a díky tomu nabízí 
daleko širší využití.  
Zkratka QR vznikla z anglického názvu „quick response“ – 
česky rychlá odpověď. Smyslem QR kódů je poskytnout určité 

informace rychle a jednoduše.  
 

Průkaz osoby s PAS  
QR kód předtištěný obsahuje dokumenty Komunikačního souboru v aktuální 
podobě, jak jsou uvedeny na webu MZ ČR. QR kód individuální může obsahovat 
informace o držiteli průkazu, které jeho držitel/zákonný zástupce považuje za 
podstatné. Dává prostor podrobněji rozvést základní sdělení uvedená na průkazu, 
způsob komunikace a další specifika. Za obsah sdělení zodpovídá držitel průkazu/ 
zákonný zástupce. Lze jej aktualizovat dle potřeby. 
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Jak přečíst QR kód 
Pro přečtení QR kódu stačí do mobilu s fotoaparátem stáhnout příslušnou aplikaci -
QR čtečku.  Úspěšnost a rychlost snímání závisí nejen na samotné aplikaci, ale i na 
fotoaparátu. 
 
QR čtečka do mobilu 

Android: QR Code Reader 

iOS: QR Code Reader by Scan 

WP: QR Code Scanner 

 
Jak vytvořit vlastní QR kód 
Vlastní QR kód si můžete vytvořit jednoduše prostřednictvím generátoru. Tvorba QR 
kódu je snadná a zvládnete to během několika málo okamžiků. Stačí zadat potřebné 
údaje (text s libovolným obsahem) vygenerovat a stáhnout do počítače. Poté 
vytisknout a nalepit na Průkaz pro osoby s poruchou autistického spektra. 
 
Jednoduché generátory  (základní funkce) 

 QR GENERATOR – český 

 QIKNI – český 

 QR CODE GENERATOR 
 
Pokročilé generátory (změna barvy, motivů, loga atd.) – v angličtině 

 UNITAG 

 AZONMOBILE 

 QR STUFF 

 SNIPP 

 

Návod: 
1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu na QR GENERATOR 

http://www.qrgenerator.cz// 
2. Do TEXTU uveďte potřebné informace o držiteli průkazu a jeho specifika v 

chování, které mohou pomoci předejít krizovým situacím. 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807?mt=8
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/qr-code-scanner/352fad4a-6f14-4508-a09a-818b417ea634
http://www.qrgenerator.cz/index.php
http://www.qikni.cz/generovani-qr-kodu.html
http://www.qr-code-generator.com/
https://www.unitag.io/qrcode
http://azonmobile.com/en/qrcode-generator
http://www.qrstuff.com/
http://qr.snipp.com/CreateQr.aspx
http://www.qrgenerator.cz/index.php
http://www.qrgenerator.cz/
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3. Následně dejte GENEROVAT QR kód. Vpravo se vytvoří QR kód ke stažení 

do PC a k tisku. Pak už stačí nalepit do průkazky. Doporučujeme si kdykoliv 

QR kód upravit, pokud se údaje k přístupu k dané osobě změní. 

 

 
 
Podpora při tvorbě individuálního QR kódu 
Organizace zabývající se podporou lidí s poruchou autistického spektra jsou 

připraveny pomoci radou nebo podle Vašeho zadání individuální QR kód vygenerují a 

případně vytisknou na samolepku. Bližší informace rády poskytnou formou, která 

Vám vyhovuje nejlépe (telefonicky či e-mailem) nestátní neziskové organizace: 

Adventor o.s. –    +420 603 204 501, adventor@adventor.org  nebo 

Za sklem o.s. . –  +420 603 816 230, poradna@zasklem.com  . 

mailto:adventor@adventor.org
mailto:poradna@zasklem.com

