
Vyřizuje: 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

Eva Haislová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 773 

Kateřina Hamarová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 607 

Lenka Procházková, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 659 

*********************************************************************************************************************************** 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním 
registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, 
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle 
zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a 
který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen "objekt"). V případech stanovených 
tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v 
informačním systému označeno jako adresa úřadu.  
Zákon č. 133/2000 Sb. 

*********************************************************************************************************************************** 

Státní občan České republiky, ohlašuje změnu trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu 

• vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu 

• prokáže svou totožnost předložením dosavadního občanského průkazu, pokud občanský průkaz nemá, tak 
jiným dokladem, který je veřejnou listinou  

• za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, 
pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného 
opatrovníka, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník. Ohlašovně předloží rodný list dítěte, dosavadní 
OP, pokud mu byl vydán popřípadě příslušné rozhodnutí 

• doloží vlastnictví bytu, nebo domu (výpis z KN se nepožaduje, pokud si ohlašovna ověří oprávněnost 
veřejným dálkovým přístupem do Katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost k užívání bytu, nebo domu 
(nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o věcném břemenu, atd.), nebo 
předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změna trvalého 
pobytu. Potvrzení se nevyžaduje, pokud je oprávněná osoba s přihlašovaným na ohlašovně 

• při ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan toto sdělí ohlašovně podle místa trvalého 
pobytu, sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis, to neplatí pokud občan sdělení 
podává osobně na ohlašovně 

• na návrh vlastníka objektu, nebo jiné oprávněné osoby rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o trvalém 
pobytu občana, který je v objektu přihlášen k trvalému pobytu, pokud mu zaniklo užívací právo a zároveň 
pokud občan objekt neužívá 

• na písemnou žádost občana lze vést v evidenci obyvatel údaj o adrese pro doručování písemností, žádost, 
změnu nebo zrušení ohlašuje občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu 

*********************************************************************************************************************************** 

Přehled správních poplatků 

➢ poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu (osoby starší 15 let)     50 Kč 
➢ poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky   100 Kč 
➢ poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu     100 Kč 

 
*********************************************************************************************************************************** 
Důležité:  

 
➢ Ohlašovna provede změnu trvalého pobytu občana, vydá občanovi potvrzení o změně trvalého pobytu a 

oddělí vyznačenou část občanského průkazu. 
➢ Po zavedení změny místa trvalého pobytu pozbývá občanský průkaz platnosti po 45 dnech, občan je tedy 

povinen do 15 dnů požádat o vydání nového průkazu. 
➢ Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve 

lhůtě 15 dnů od zaevidování změny. 


