
PLATNOST OD 1.7.2018 

EVIDENCE OBYVATEL – OHLAŠOVNA TRVALÉHO POBYTU co 
je třeba pro kladné vyřízení žádosti: 
(nepřehlédněte poznámku na konci dokumentu) 
 
Kdo může žádat změnu místa trvalého 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 k jednání s úřady 
 
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: 
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu 
• totožnost prokázat občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, 
jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou 
• doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo 
domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), pokud nevlastní 
takovýto doklad, doloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o 
souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Vlastník objektu nebo jeho 
vymezené části nebo oprávněná osoba podle §10 odst. 6 písm. c) nedokládá své 
vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může 
ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. 
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj 
souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou 
osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt 
nebo jeho vymezenou část (byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem 
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
Ohlášení změny místa trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku Kč 50,-. 
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. 
 
Ukončení trvalého pobytu na území ČR 
Ukončení trvalého pobytu sdělí občan ohlašovně pobytu písemně podle místa 
trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí 
obsahovat úředně ověřený podpis občana. 
Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan toto sdělení podepíše před 
zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být také 
zasláno formou datové zprávy podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní 
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo dodá prostřednictvím datové 
schránky. Za občana ukončení pobytu může sdělit i jím pověřený zmocněnec na 
základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého 
pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti 
příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako 
den ukončení trvalého pobytu na území ČR. 
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku 100 
Kč, poplatek je splatný předem. 
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského 
úřadu podléhá správnímu poplatku 300 Kč, poplatek je splatný předem. 
 



 
Žádost o vedení doručovací adresy 
Žádost o vedení doručovací adresy, její změnu nebo zrušení ohlásí občan písemně 
ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu 
na území ČR. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis; to 
neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. 
Žádost může být také podána formou datové zprávy podepsané způsobem, se 
kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Žádost může 
rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá její zaevidování, v opačném 
případě bude zaevidována k datu podání žádosti. V této věci je oprávněn jednat 

občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci 
s úředně ověřenými podpisy. 

Vydání potvrzení o přidělení čísla popisného a orientačního na nově postavené 
domy. 
K tomuto potvrzení je třeba doložit: 

• doklad totožnosti 
• souhlas s užíváním stavby (dříve kolaudační rozhodnutí) 
Ohlašovna pobytu vydá výpis obyvatel z domu na základě předložení originálu 
nebo ověřené kopie dokladu o vlastnictví a písemné žádosti vlastníka. Správní 
poplatek za jednu stránku je 50 Kč i započatou. 
Ohlašovna pobytu na základě písemné žádosti obyvateli staršímu 15 let poskytne 
údaje vedené v informačním systému k jeho osobě. 
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že 
není způsobilý k jednání s úřady, žádá jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O 
poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění 
k zastupování bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné 
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Takováto osoba 
musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o 
poskytnutí údajů. 
Výpis podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 50 Kč, poplatek je splatný 
předem. 
Poznámka: 
Kompletní informace k vyřízení záležitostí na přepážce evidence obyvatel lze najít na 
internetových 
stránkách města České Budějovice v sekci Bludný kámen: 
http://www.c-budejovice.cz/trvale-pobyty-prihlaseni-odhlaseni-od-112016 
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