
Stávající znění měněných částí zákona o evidenci obyvatel
 

HLAVA II 
TRVALÝ POBYT OBČANŮ 

 
§ 10

            (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je 
vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na 
referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si 
občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen 

jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11) označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech stanovených tímto zákonem 
může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v 
informačním systému označeno jako adresa úřadu. 
            (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v 
odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti. 
            (3) 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, 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. 
            (4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se 
místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, 

nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v 
případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je 
občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem12b) 
            (5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. 
Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, 
v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do 
zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž 
územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt 
ukončí. 
            (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen 
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který 
obsahuje údaje o 
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého 
pobytu občana, 
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické 
osoby nebo název a sídlo u právnické osoby; 
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným 
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obdobným dokladem, který je veřejnou listinou; 
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, 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 uvedený v odstavci 1 nebo 
jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího 
zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Jde-li o přihlášení k     trvalému pobytu a není-li   
oprávněná osoba vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu nebo nejde-li o družstevní byt, je 
oprávněná osoba povinna doložit souhlas vlastníka či spoluvlastníka objektu k     tomu, že může   
takový souhlas udělit, to neplatí v     případě, že oprávněná osoba dává souhlas s     ohlášením   
změny trvalého pobytu osoby příbuzné, manželovi nebo registrovanému partnerovi.
            Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního 

zákona14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce. 
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