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odbor správních činností 
nám. Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 

Praha 12. října 2021 
Č. j. MV-147401-3/SC-2021 
Počet listů: 3 

 
 
Všem krajský úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy 
úseku evidence obyvatel,  
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů 
 
Metodické doporučení postupu při změně místa trvalého pobytu 
 
Odbor správních činností byl v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 269/2021 
Sb., o občanských průkazech, opakovaně dotazován na postup při změně místa 
trvalého pobytu, a to zejména v případech, kdy se občan nově hlásí k trvalému 
pobytu na stejné adrese. V návaznosti na množící se dotazy jsme vypracovali 
přehled situací, který Vám tímto zasíláme a dovolujeme si Vás požádat o předání 
níže uvedených informací všem ohlašovnám ve Vašem správním obvodu.  

Doporučujeme, aby v případě změny místa trvalého pobytu na stejné adrese  
(v rámci jednoho objektu) ohlašovny nadále nepostupovaly v plném rozsahu 
podle doporučení odboru správních činností ze dne 26. října 2018 (dotaz č. 16 
k evidenci obyvatel), které stanovilo, že „Při ohlášení změny místa trvalého pobytu 
na stejné adrese nemovitosti občan vyplní nový přihlašovací lístek se souhlasem 
„nové“ oprávněné osoby. Ohlašovna neodděluje vyznačenou část na občanském 
průkazu, nevydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu a nevybírá správní 
poplatek. Do agendového informačního systému evidence obyvatel zavede nový 
údaj o datu změny trvalého pobytu.“. 

Nový zákon o občanských průkazech v ustanovení § 34 odst. 2 písm. a) stanoví,  
že platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny 
místa trvalého pobytu. Vzhledem k tomu, že v informačních systémech správních 
evidencí  je veden údaj o adrese místa trvalého pobytu občana, nikoliv údaj o bytové 
jednotce, ohlašovna by měla změnit adresu místa trvalého pobytu (fakticky datum 
přihlášení), a to i v případě, že občan ohlásil změnu místa trvalého pobytu na stejné 
adrese. Zavedením změny místa trvalého pobytu do informačního systému evidence 
obyvatel (dále jen „informační systém“) začne vždy, bez výjimky, automaticky běžet 
výše uvedená zákonná lhůta pro skončení platnosti občanského průkazu. 
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Z tohoto důvodu doporučuje nově odbor správních činností ohlašovnám 
postupovat při změně místa trvalého pobytu v níže uvedených případech 
následovně: 

1. Změna místa trvalého pobytu na stejné adrese (v rámci jednoho objektu) 
v případě, kdy se občan stěhuje v rámci stejného objektu z bytu A  
do bytu B. 

V tomto případě by měla ohlašovna zaevidovat ohlášenou změnu místa 
trvalého pobytu do informačního systému, oddělit roh u občanského průkazu, 
vydat občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu a vybrat správní 
poplatek. Začne běžet 45 denní lhůta pro skončení platnosti občanského 
průkazu a občan je tak povinen požádat o vydání nového občanského 
průkazu.   

2. Změna místa trvalého pobytu na stejné adrese (v rámci jednoho objektu) 
v případě, kdy měl občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny a nově se stěhuje do bytu nacházejícím se v objektu sídla 
ohlašovny. 

V tomto případě by ohlašovna měla zaevidovat ohlášenou změnu místa 
trvalého pobytu do informačního systému, oddělit roh u občanského průkazu, 
vydat občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu a vybere správní 
poplatek. Začne běžet 45 denní lhůta pro skončení platnosti občanského 
průkazu a občan je tak povinen požádat o vydání nového občanského 
průkazu.   

3. Změna místa trvalého pobytu na stejné adrese (v rámci jednoho objektu) 
v případě, kdy měl občan doposud adresu místa trvalého pobytu v bytě, 
který se nachází v objektu sídla ohlašovny, a na základě návrhu vlastníka 
bytu rozhodne ohlašovna podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona  
o evidenci obyvatel o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a novým 
místem trvalého pobytu dotčeného občana se stane sídlo ohlašovny 
nacházejícím se ve stejném objektu.  

V tomto případě by měla ohlašovna postupovat podle ust. § 12 odst. 2 a 3 
zákona o evidenci obyvatel. Platnost občanského průkazu občana, jemuž byl 
údaj o místě trvalého pobytu zrušen, skončí v souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. 
c) zákona o občanských průkazech dnem nabytí právní moci rozhodnutí  
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  

4. Změna místa trvalého pobytu občanů, kteří mají adresu místa trvalého 
pobytu na sídle ohlašovny v případě, kdy se mění sídlo ohlašovny 
(ohlašovna se stěhuje z místa A do místa B). 
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V tomto případě by měla ohlašovna postupovat přiměřeně podle čl. 15 
směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 
2018.  

Závěrem dodáváme, že odbor správních činností výhledově plánuje uplatnit 
požadavek na změnu funkcionalit aplikace tak, aby v případě zavedení změny místa 
trvalého pobytu na stejné adrese, nejedná-li se o úřední adresu, nedocházelo 
k automatickému započetí plynutí zákonem stanovené lhůty 45 dnů. Zavedení 
požadovaných technických úprav však bude záležet na dalších okolnostech. Dokud 
nebudou funkcionality aplikace upraveny, je podle našeho názoru vhodné postupovat 
podle výše uvedeného.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Zdeněk Němec 
ředitel odboru 

v z. Mgr. Monika Stiebitzová 
vedoucí oddělení 
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