
Trvalý pobyt 

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 296/2004 

Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o trvalém 

pobytu rovněž zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným 

nebo evidenčním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případech 

stanovených zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny. 

Údaj o místu trvalého pobytu občana je považován za údaj evidenční, mající význam pro výkon 

veřejné správy. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k 

vlastníkovi nemovitosti  

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka 

nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem 

ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní 

občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době 

nabytí státního občanství. 

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí pouze ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, 

na původním místě trvalého pobytu se neodhlašuje (proběhne automaticky).  

Podmínky a postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu  

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu;  

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným 

dokladem, který je veřejnou listinou; rodným listem dítěte, které je mladší 15 let; 

- občan ČR po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; 

- občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního   

  občanství a další doklad prokazující jeho totožnost;  

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpis z KN), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. 

nájemní smlouva), anebo předložit 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. 

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt 

nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k 

trvalému pobytu. 

 

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory 

uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna 

občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud 

občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého 

pobytu nebude zaevidována. 

 

Oprávnění žádat o změnu trvalého pobytu na ohlašovně 

Občan České republiky a občan starší 15 let, 

- za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo   

  fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu; 

- za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu        



  místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce; 

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k 

zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné 

moci s úředně ověřenými podpisy. 

Správní poplatky 

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR správní poplatek ve výši 50,-  Kč. 

Občané mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeni. 

 

Opravné prostředky 

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 lze podat odvolání. 

 


