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na průkaz OZP (lze vypl-

nit až na pobočce ÚP nebo 

již přinést vyplněnou žá-

dost staženou z webu 

MPSV). Pro výměnu prů-

kazu je nutné předložit 

vyplněnou žádost, stávají-

cí průkaz TP, ZTP nebo 

ZTP, občanský průkaz a 

průkazovou fotografii; 

pokud máte, je dobré 

s sebou přinést i rozhod-

nutí o přiznání stávajícího 

průkazu. Úředník na zá-

kladě stávajícího průkazu 

(případně na základě do-

neseného rozhodnutí) 

uváží, zda vznikne nárok 

na automatickou výměnu 

průkazu, případně na ja-

kou dobu bude průkaz 

přiznán. 

Pokud bude vše v pořád-

ku, klient podepíše Pod-

klady pro vydání průkazu 

(tento podpis pak bude 

skenován na průkaz, je 

tedy opravdu nutné, aby 

se klient k výměně dosta-

vil osobně), na podklady 

pak úředník nalepí přine-

senou fotografii. K samot-

nému vyzvednutí hotové-

ho průkazu je pak třeba 

30 Kč. 

U průkazů přiznaných dle 

legislativy platné po 1. 1. 

2014 nebude třeba proka-

zovat nárok, výměna 

za vzhledově nový průkaz 

proběhne automaticky. 

Výměnu je třeba pro-

vést do 31. 12. 2015, prů-

kazy k výměně budou 

mít pobočky ÚP k dis-

pozici od 1. 4. 2015.  

Klienti, kterým v jednání 

brání zdravotní obtíže 

dlouhodobějšího rázu, mo-

hou se svojí vyplněnou 

a podepsanou žádostí vy-

slat svého zástupce. Ten 

bude potřebovat klientův 

průkaz, fotografii, a potvr-

zení od lékaře, že se klient 

nemůže osobně dostavit 

(Úřad musí mít podklad, 

proč nemohl pořídit klien-

tův podpis na průkaz). 

Pokud se držitel průkazu 

není schopen dostavit, a 

navíc není schopen žádost 

vyplnit a podepsat, musí 

mít zástupce krom potvr-

zení od lékaře i notářsky 

ověřenou plnou moc (plná 

moc bez úředního ověření 

podpisů nebude v procesu 

výměny průkazů stačit). 

Ověřená plná moc bude 

třeba i k následnému vy-
zvednutí průkazu.  

Přejeme Vám krásné letní a prosluněné 

dny. Školákům úžasné prázdniny a všem 

ostatním bezvadnou dovolenou. Těšíme se s 

Vámi na shledanou v příštím bulletinu. 

Vyměnit je nutné i parkovací průkaz na 

Magistrátu města!   

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Aktuality  
Výměna průkazů mimo-

řádných výhod a průkazů 

osoby se zdravotním po-

stižením. 

Průkazy TP, ZTP a 

ZTP/P vydané dle legis-

lativy platné před 1. 1. 

2012 (průkazy mimořád-

ných výhod) a průkazy 

osoby se zdravotním po-

stižením vydané dle le-

gislativy platné před 1. 1. 

2014, které jsou po 1. 1. 

2015 stále platné, budou 

v roce 2015 krajské po-

bočky úřadu práce vymě-

ňovat. Nově vydávané 

průkazy budou mít nový 

vzhled, vyměňovat se 

tedy budou i průkazy při-

znané podle novějších 

předpisů (rozhodnutí dle 

legislativy platné po 1. 1. 

2014). 

Samotný proces výměny 

vypadá následovně: Drži-

tel průkazu mimořád-

ných výhod/průkazu OZP 

přijde na ÚP a vyplní 

žádost o přechod nároku 
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