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Základní informace k životní situaci 
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. Občan 
může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního 
předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je podle 
zvláštího právního předpisu určen pro bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci.  
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi 
nemovitosti. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 
 Občan ČR starší 15 let. 

 Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě 
svěřeno do péče rozhodnutím soudu. 

 za občana, jehož svéprávnost byla v této oblasti omezena, jeho zákonný zástupce.  
 
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit: 

 člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo 

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

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace  
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem 
popisným, nebo evidenčním, případně orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci.  
 
Při změně místa trvalého pobytu je občan povinen na ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu:  

 prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným 
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, 

 předložit: 
- doklad opravňující užívat byt nebo dům (například výpis z katastru nemovitostí nebo 

nájemní smlouvu), anebo  
- úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby  o souhlasu s ohlášením 

změny místa trvalého pobytu, včetně dokladu opravňujícího užívat byt nebo dům 
oprávněnou osobou. 
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí 
svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.  
Za oprávněnou osobu se považuje svéprávná osoba starší 18 let, která vlastní 
doklad o oprávnění užívat dům, obytnou místnost anebo je provozovatelem 
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 

 
Poznámka: 
Doklad opravňující užívat byt nebo dům se nevyžaduje v případě, že si existenci tohoto 
práva může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Změnu místa trvalého pobytu občan osobně ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu. 
 

Na které instituci životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary. 
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Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí, 
oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště: EVIDENCE OBYVATEL (ohlašovna 
pobytů)  
přízemí hlavní budovy vlevo 
telefonní číslo pro případné informace: 353 151 206 
úřední hodiny:  pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
 úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin 
 pátek 8.00 – 12.00 hodin 
v případě přihlášení se k trvalému pobytu ve městě Karlovy Vary. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Občan je povinen na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu předložit:  

 prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným 
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,   

 předložit: 
- doklad opravňující užívat byt nebo dům (například výpis z katastru nemovitostí nebo 

nájemní smlouvu), anebo  
- úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby  o souhlasu s ohlášením 

změny místa trvalého pobytu, včetně dokladu opravňujícího užívat byt nebo dům 
oprávněnou osobou. 
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí 
svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.  
Za oprávněnou osobu se považuje svéprávná osoba starší 18 let, která vlastní 
doklad o oprávnění užívat dům, obytnou místnost anebo je provozovatelem 
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
 

Poznámka: 

 Doklad opravňující užívat byt nebo dům se nevyžaduje v případě, že si existenci tohoto 
práva může ohlašovna ověřit bezúplatně 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 svéprávná osoba starší 18 let, která vlastní doklad o oprávnění užívat 
dům, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan 
hlásí k trvalému pobytu,  

 Pro případ nutnosti ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů do evidence obyvatel 
na požádání předkládá občan matriční doklady (např. rodný list, oddací list, úmrtní list), 
případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství či zrušení registrovaného 
partnerství, popř. rozsudek o omezení svéprávnosti, listinu o svěření dítěte do péče, 
doklad o zastupování členem domácnosti, které schválil soud apod. 
 

Upozornění pro občany ČR: 
Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, 
je ohlašovna povinna oddělit vyznačenou část občanského průkazu a současně vydat 
potvrzení o změně místa trvalého pobytu. 
 
 

INFORMACE K UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU V ČR 
 

 V případě, že se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto 
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému 
úřadu. 
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 Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí 
v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo 
zastupitelského úřadu.  

 Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným 
elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky občana.  

 Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec 
na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.  

 
Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR je den, kdy občan předal sdělení o této 
skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení 
jako den ukončení trvalého pobytu v ČR. 
  

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na ohlašovně. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 Přihlášení k trvalému pobytu – správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za osoby 

uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby 
mladší 15 let. 

 Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR – správní poplatek ve výši 100 Kč. 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Bezodkladně, pokud občan doloží všechny zákonem předepsané doklady a uhradí správní 
poplatek.  
V ostatních případech bezprostředně po odstranění nedostatků podání. 

 

Elektronická služba, kterou lze využít 
 Změnu trvalého pobytu nelze ohlásit prostřednictvím elektronické služby. 

 Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR lze: 
1) zaslat formou datové zprávy na adresu www.posta@mmkv.cz – zpráva musí být 

podepsaná uznávaným elektronickým podpisem občana 
2) dodat prostřednictvím datové schránky občana do datové schránky Statutárního 

města Karlovy Vary: ID a89bwi8. 
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 10. 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 
- položka 2 písm. c) sazebníku = změna místa trvalého pobytu 
- položka 2 písm. e) sazebníku = ukončení trvalého pobytu. 

  

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
Pokud občan doloží potřebné doklady a uhradí správní poplatek, je úkon na ohlašovně ihned 
proveden.  
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
Podle § 17d odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo: 
a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží 

požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním 
systému, 

b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených 
v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,  

c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení 
do informačního systému, nebo  

http://www.posta@mmkv.cz/
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d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst.7). 
 
Za přestupek podle výše uvedeného písm. a) lze uložit pokutu do 25.000,- Kč, za přestupek 
podle výše uvedeného písm. b), c) a d) pokutu do 100.000,- Kč. 
 

Za správnost popisu odpovídá útvar 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel. 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
01.03.2019 

 

Datum konce platnosti popisu 
Při legislativní změně na úseku evidence obyvatel. 
 
 


