
Informace pro držitele průkazů OZP 

Do konce  roku 2015 musí proběhnout  výměna průkazů osob se zdravotním postižením.  

Existuje několik druhů těchto průkazů a každý podléhá jinému režimu výměny, pro snadnější 

orientaci přinášíme stručnou informaci, jak by měl držitel průkazu postupovat 

1) Držitel průkazu mimořádných výhod (vydaných do 31.12.2011) – se dostaví na 

kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde  vyplní formulář  Žádost  o přechod nároku na 

průkaz osoby se zdravotním  postižením a k žádosti přiloží fotografii – po zhodnocení 

podkladů bude vydán nový průkaz osoby se zdravotním postižením; výměna musí být 

provedena do 31.12.2015; 

 

2) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením (vydaný do 31.12.2013) 

– se dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde vyplní formulář Žádost o 

přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a k žádosti přiloží 

fotografii – po zhodnocení podkladů bude vydán nový průkaz osoby se zdravotním 

postižením; výměna musí být provedena do 31.12.2015; 

 

3) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením (vydaný po 1.1.2014) – 

nárok na výměnu tohoto průkazu je automatický, držitel průkazu musí doložit pouze 

fotografii; 

 

Všechny typy průkazů mají vyznačenou platnost. Výměna průkazů se týče i těch držitelů, 

kteří mají na průkazu vyznačenu platnost trvale nebo bez omezení. V případě vyznačení 

platnosti průkazu do (tedy nikoliv trvale) je třeba 1 – 2 měsíce před skončením platnosti se 

dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce a požádat o průkaz osoby zdravotně postižené.  

Dokládaná fotografie musí mít hladký povrch a být v černobílém nebo barevném provedení. 

Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, 

s rovnými nebo zaoblenými rohy, fotografie by měla být co nejaktuálnější.   

Všem držitelům průkazů uvedených v bodě 1) a 2), kteří zároveň pobírají příspěvek na 

mobilitu, bude kontaktním pracovištěm úřadu práce zaslána výzva, kde budou na nutnost 

výměny průkazu upozorněni. Není nezbytně nutné ihned navštěvovat kontaktní pracoviště 

Úřadu práce, nové průkazy bude ÚP ČR vydávat  od 1.4.2015.  

Aby se držitelé průkazů vyhnuli několika opakovaným návštěvám kontaktního pracoviště 

Úřadu práce, je vhodnější Žádost o přechod nároku vyplnit a podat až od měsíce dubna 

2015.  Průkazy osob zdravotně postižených budou vydávány po jejich vyrobení, nikoliv na 

počkání. Při vydání nového průkazu (polykarbonátové karty) od 1.4.2015 bude vybírán 

správní poplatek 30,-Kč. 



Podrobnější informace sdělí Úřad práce, kontaktní pracoviště Chotěboř, Krále Jana 259 

(budova Finančního úřadu proti obchodnímu domu Doubravka), Chotěboř, III. nadzemní 

podlaží (v budově je výtah), pan Petr Pavlíček, tel. 950 114 257, petr.pavlicek@hb.mpsv.cz.  

Formuláře v elektronické podobě na www.portal.mpsv.cz  

 

Vzory průkazů k výměně 

 

Vzory průkazů mimořádných výhod (vydaných do 31.12.2011) 

 

 

 

Vzor dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením 

 

 

 


