VÝM Nů PR KůZ PRO OSOBY SE ZDRůVOTNÍM
POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod
nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz
OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo
doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená,
že každý držitel pr kazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti
pr kazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo
řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit vým nu dosavadních pr kaz za nové
plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do
31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na
vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na
úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy
osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé
vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v
pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo
bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP,
který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

KDO MÁ NÁROK Nů VYDÁNÍ NOVÉHO PR KůZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného
typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok
na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné
výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod,
nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod.
Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do
31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po
dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

POSTUP P I PROKůZOVÁNÍ NÁROKU Nů PR KůZ OZP
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem
"Žádost o p echod nároku na pr kaz osoby se zdravotním postižením".
Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostO
ZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném
případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na ú adu práce, odd lení
dávek pro osoby se zdravotním postižením.
Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 800 – 1200, 1300 – 1700, úterý a čtvrtek 800 – 1100.

CO JE T EBů VZÍT S SEBOU Nů ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou
vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má
člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku
2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod.
Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v
neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost
občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti
dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z
moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního
stavu osoby.

VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby
plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na
průkaz OZP na formuláři žádosti.
Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který
tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek
30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.
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