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133/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm n n kterých zákon
(zákon o evidenci obyvatel)
na: 2/2002 Sb.
na: 320/2002 Sb.
na: 53/2004 Sb.
na: 501/2004 Sb.
HLAVA II
TRVALÝ POBYT OBYVATEL
§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu ob ana v eské republice, kterou si
ob an zvolí zpravidla v míst , kde má rodinu, rodi e, byt nebo zam stnání. Ob an m že mít
jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního p edpisu11)
ozna en íslem popisným nebo eviden ním, pop ípad orienta ním íslem a který je podle
zvláštního právního p edpisu12) ur en pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z p ihlášení ob ana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému
v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
(3) Místem trvalého pobytu ob ana v dob jeho narození je místo trvalého pobytu jeho
matky.
(4) V p ípad , že nelze zjistit místo trvalého pobytu ob ana podle odstavce 3, rozumí se
místem trvalého pobytu tohoto ob ana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se ob an
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v p ípad , že se narodil v cizin .
(5) Zm nu místa trvalého pobytu ob an ohlásí ohlašovn v míst nového trvalého pobytu.
Je-li údaj o míst trvalého pobytu ú edn zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl ob anovi trvalý pobyt ú edn zrušen.
(6) P i ohlášení zm ny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je ob an povinen
a) vyplnit a podepsat p ihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "p ihlašovací tiskopis"),
který obsahuje údaje o
1. jménu, pop ípad jménech, p íjmení a rodném ísle, p edchozí a nové adrese místa
trvalého pobytu ob ana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, p íjmení a adresa místa trvalého pobytu u
fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) p edložit ob anský pr kaz, u n hož není odd lena jeho vyzna ená ást13) v d sledku zm ny
místa trvalého pobytu; ob an po ukon ení pobytu v cizin p edkládá cestovní pas, ob an
po nabytí státního ob anství eské republiky p edkládá doklad o nabytí státního ob anství;
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávn nost užívání bytu, anebo p edložit
ú edn ov ené písemné potvrzení oprávn né osoby o souhlasu s ohlášením zm ny místa
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v p ípad , že oprávn ná osoba potvrdí
souhlas na p ihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu p ed zam stnancem ohlašovny. Za
oprávn nou osobu se považuje osoba starší 18 let, zp sobilá k právním úkon m, která je

oprávn na užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou ást (nap . byt nebo
obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího za ízení, kde se ob an hlásí k
trvalému pobytu.
Za p ihlášení zm ny místa trvalého pobytu zaplatí ob an poplatek podle zvláštního
zákona.14) Platby poplatk podle p edchozí v ty jsou p íjmem obce.
(7) P i zm n místa trvalého pobytu odd lí ohlašovna vyzna enou ást13) ob anského
pr kazu. Sou asn ob anovi vydá potvrzení o zm n místa trvalého pobytu. Ohlašovna je
povinna bezodkladn nahlásit íslo potvrzení o zm n místa trvalého pobytu obecnímu ú adu
obce s rozší enou p sobností, který ob anský pr kaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit
vlastníku objektu zm nu v po tu p ihlášených osob k trvalému pobytu u oprávn né osoby
podle odstavce 6 písm. c) ve lh t 15 dn od zaevidování zm ny; ohlašovna uvede jméno,
pop ípad jména, p íjmení a datum narození oprávn né osoby.
(8) Ohlašovna sd lí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené ásti na jeho žádost jméno,
pop ípad jména, p íjmení a datum narození ob ana, k n muž vede údaj o míst trvalého
pobytu, odpovídající adrese jím vlastn ného objektu nebo jeho vymezené ásti.
(9) Zjistí-li se p i hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v p edkládaných dokladech
nebo rozpory uvád ných údaj s údaji v informa ním systému, vyzve ohlašovna ob ana k
jejich odstran ní. Ve výzv stanoví lh tu k jejich odstran ní, nejmén však 15 dn . Pokud
ob an nedostatky ve stanovené lh t neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že zm na
trvalého pobytu nebude zaevidována.
(10) Za ob ana mladšího 15 let ohlásí zm nu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
pop ípad p stoun. Za ob ana zbaveného zp sobilosti k právním úkon m nebo za ob ana,
jehož zp sobilost k právním úkon m byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není zp sobilý
k jednání podle odstavc 5 a 6, ohlásí zm nu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
(11) Za ob ana m že zm nu místa trvalého pobytu ohlásit jím pov ený zmocn nec na
základ ov ené plné moci.9)
(12) Ob an v p ípad , že se rozhodl ukon it trvalý pobyt na území eské republiky, sd lí
tuto skute nost ohlašovn podle místa trvalého pobytu.
-----------------------------------------------------------------9)

Zákon . 358/1992 Sb., o notá ích a jejich innosti (notá ský ád), ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon .
41/1993 Sb., o ov ování shody opis nebo kopie s listinou a o ov ování pravosti podpisu obecními ú ady
a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními ú ady, ve zn ní zákona . 15/1997 Sb.
11)
Vyhláška . 326/2000 Sb., o zp sobu ozna ování ulic a ostatních ve ejných prostranství názvy, o zp sobu
použití a umíst ní ísel k ozna ení budov, o náležitostech ohlášení a p e íslování budov a o postupu a
oznamování p id lení ísel a dokladech pot ebných k p id lení ísel, ve zn ní vyhlášky . 193/2001 Sb.
12)
Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
12a)
§ 3 odst. 4 zákona . 301/2000 Sb.
13)
§ 12 odst. 3 zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech.
14)
Zákon . 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

§ 10a
Nem že-li ob an po ukon ení pobytu v cizin nebo po nabytí státního ob anství eské
republiky p edložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území eské republiky m l ob an poslední
místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních p edpis .2),3)
Nem l-li ob an pobyt na území eské republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého
pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a)
v p ípad , že se narodil v cizin .
-----------------------------------------------------------------2)

Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
3)
Zákon . 325/1999 Sb., o azylu a o zm n zákona . 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní
pozd jších p edpis , (zákon o azylu), ve zn ní pozd jších p edpis .
12a)
§ 3 odst. 4 zákona . 301/2000 Sb.

§ 11
Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno zvláštními právními
p edpisy.2),3)
-----------------------------------------------------------------2)

Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
3)
Zákon . 325/1999 Sb., o azylu a o zm n zákona . 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní
pozd jších p edpis , (zákon o azylu), ve zn ní pozd jších p edpis .

§ 12
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základ pozm n ných, neplatných nebo pad laných doklad nebo
nepravdiv nebo nesprávn uvedených skute ností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je ob an hlášen k trvalému pobytu, odstran n nebo zanikl
nebo je podle zvláštních právních p edpis nezp sobilý k užívání za ú elem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo ob ana k objektu nebo vymezené ásti objektu, jehož adresa je v
evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu ob ana a neužívá-li ob an tento
objekt nebo jeho vymezenou ást.
(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o míst trvalého pobytu podle odstavce 1 písm.
c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené ásti nebo na návrh oprávn né osoby
uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém p ípad povinen existenci d vod
uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovn prokázat.
(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informa ním systému.

