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                             Aktuální informace  pro Vaše občany   
 

 Průkazy TP, ZTP a ZTP/P v roce 2015. 
Od 1. 1. 2015 vešla v platnost novela zákona, která upravuje výměnu průkazů tak, že 
nebude probíhat ve správním řízení a bez nového posouzení. 
Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude velikostně stejný jako občanský průkaz 
z polykarbonátového materiálu, bude mít různé ochranné prvky a také hmatové 
symboly pro nevidomé.   
 

Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis, kde 
budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP.  
 

Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu a jste držiteli některého z průkazů 
OZP, doporučujeme Vám, abyste se ozvali ÚP s tím, že žádáte o výměnu 
průkazu.  
Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní žádost, která je také v elektronické formě na 
portálu MPSV ČR, www.mpsv.cz.  
 

Společně s vyplněným formulářem žádosti je nezbytné dodat také fotku velikosti 
průkazové fotografie (jako na občanský průkaz).  
 
Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu, je nezbytné prokázat oprávněnost 
přiznání průkazu OZP. Nejlépe bude, pokud si každý žadatel najde doma rozhodnutí 
o přiznání průkazu OZP. Pokud by ÚP ČR nezískal žádný dokument, který stanoví 
přiznání průkazu OZP, bylo by nutné zahájit správní řízení z moci úřední a žadatel by 
musel být nově posouzen.  
 
Při předkládání žádosti na ÚP je nezbytné mít s sebou občanský průkaz, nebo další 
průkaz, který umožňuje ověřit totožnost.  
K převzetí průkazu bude každý vyzván dopisem nebo telefonicky ÚP. Při převzetí 
nového průkazu musí každý zaplatit 30,- Kč správní poplatek.  
 
K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit jinou 
osobu, ale podpis tohoto zplnomocnění musí být ověřen buď na matrice obcí, nebo 
notářem.  
 

Pokud dojde ke ztrátě průkazu, bude vydán další průkaz, ale již se správním 
poplatkem 200,- Kč, a to s výjimkou prokázané krádeže průkazu.  
 
Důležité upozornění 
Vydávání průkazů začne až po 1. dubnu 2015.  
Proto, pokud si někdo podá žádost o výměnu průkazu například v únoru 2015, musí 
na průkaz počkat až do dubna, kdy začne vlastní vydávání.  
Nemá tedy smysl, žádat o výměnu průkazu hned od začátku roku. 
Stačí dle rozhovoru s pracovníkem ÚP žádat o výměnu v druhé polovině roku 2015.  
Stávající průkazy, které vlastníte a jsou platné i se všemi výhodami po celý rok 2015. 
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