
Životní situace 

Název: Hlášení trvalého pobytu 

Základní informace k životní situaci: 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v 
objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje: 

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě 
ověřené plné moci, 

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun, 

 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý 
ohlásit změnu místa trvalého pobytu, 

 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k 
zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na 
základě ověřené plné moci. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: 

Ohlášením změny místa trvalého pobytu. 

Na které instituci životní situaci řešit: 

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, 
tj.: 

 • na obecním úřadu, 

 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech 
městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, 

 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: 

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé 
ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), 

 • doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého 
pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá 
cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o 



nabytí státního občanství, 

 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, 
nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení 
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové 
potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na 
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto 
skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. 
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v 
případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. 
Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. 
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo 
matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana 
na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za 
splnění zákonných podmínek. 
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo 
vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého 
pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. 
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. 
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává 
po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl 
občanovi trvalý pobyt zrušen. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k 
dispozici na každé ohlašovně. 
Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek 
ve výši 50 Kč. 
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Další účastníci nejsou stanoveni. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným 
institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních 
registrů. 



Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci nelze řešit elektronicky 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění 
pozdějších předpisů 

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa 
trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. 
Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu 
nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v 
informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě 
nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude 
zaevidována. 
Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Sankce nejsou stanoveny. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Odbor občansko-správních agend, oddělení správních agend, ohlašovna, MěÚ Kroměříž, 
budova „B“, : Husovo nám. 534, 76701 Kroměříž, přízemí 

 Ing. Ludmila Martišková – kanc.č. 103, tel: 573 321 170, 
ludmila.martiskova@mesto-kromeriz.cz 

 Markéta Vyoralová – kanc.č. 104, tel: 573 321 176, marketa.vyoralova@mesto-
kromeriz.cz 

Za správnost návodu odpovídá: 

Oddělení správních agend, Ing. Ludmila Martišková, vedoucí oddělení 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

1.7.2014 
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