
Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

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

Kdo ohlašuje místo pobytu:  
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné 

moci s úředně ověřenými podpisy 
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do 

péče rozhodnutím soudu 
• zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit 

změnu místa trvalého pobytu 
• člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím 

pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. 

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu: 
• 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 
 

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

obdobným dokladem, který je veřejnou listinou 
• doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (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. 

Formuláře 
Je nutné vyplnit originální tiskopis  "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici 
na každé ohlašovně. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Správní poplatek 
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 
Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni. 
Lhůty 
Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového 
informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů. 


