Nové průkazy OZP začne Úřad práce ČR vydávat od 1. 4. 2015
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením
(průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit
jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12.
2015.
ÚP ČR zároveň upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do
1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad
vydávat až po tomto datu.
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou
výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také informaci o tom, jak
mohou prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci žádosti o vydání průkazu OZP.
Výzvu dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním
pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném
případě jim na něj zanikne nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní
řízení nevede, vydání průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta.
V ostatních případech (lidé, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu) ÚP ČR nebude sám
zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí
platnost průkazu u jednotlivých klientů. Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu
dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému
průkazu, a to od 1. 4. 2015.
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali
průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze
držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015. 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. Dále je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A
v neposlední řadě, stejně jako při každém úředním jednání, je potřeba prokázat totožnost
občanským průkazem.
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