
Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním 
postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému 
či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR 
bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik. 

V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy 
mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů 
končí k 31. 12. 2015. V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. 
V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR 
proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání 
ve frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu 
na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 
fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních 
jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Od 1. 1. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si přejí na průkazu uvést symbol zdravotního 
postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo 
osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). 

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 dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů 
OZP - TP, ZTP a ZTP/P).

Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly 
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 
12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům 
průkaz OZP v nové podobě vydat. 

PRŮKAZY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V NOVÉ PODOBĚ

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN



PRŮKAZY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V NOVÉ PODOBĚ

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

www.uradprace.cz


	str1-modrá
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