
MĚNÍM ADRESU TRVALÉHO POBYTU - KAM MÁM ZMĚNU (NE)NAHLÁSIT? 

 

Návod pro občana při změně adresy trvalého pobytu 
 

První krok – místně příslušný obecní úřad: 
Pokud jste se přestěhovali a budete si v novém místě hlásit adresu TRVALÉHO POBYTU, nejprve je 

potřeba na příslušném obecním úřadě v místě nového pobytu vyplnit a podepsat přihlašovací lístek 

k trvalému pobytu. K tomu přiložíte platný občanský průkaz (nemáte-li platný občanský průkaz, 

předložíte jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou) a doklad, který opravňuje užívat byt nebo 

dům (např. výpis z katastru nemovitostí – pouze, pokud si vlastnické právo nemůže ohlašovna ověřit 

sama veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, nájemní smlouvu atd. anebo úředně 

ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. vlastníka nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny 

místa trvalého pobytu a opět doklad, který dokazuje, že je oprávněnou osobou. Úředně ověřené potvrzení 

se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na 

úřadě a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.  

Dále potřeba požádat o vydání nového občanského průkazu na jakémkoli obecním úřadě obce 

s rozšířenou působností, a to do 15 dnů po dni, kdy došlo k ohlášení změny místa trvalého pobytu. 
 

Katastrální úřad: 
Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Data si katastrální úřad aktualizuje automaticky 

prostřednictvím základních registrů. 
 

Zdravotní pojišťovna: 
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění musíte oznámit příslušné zdravotní pojišťovně mimo jiné 

změnu trvalého pobytu, a to do 30ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se na adrese trvalého 

pobytu nezdržujeme, jste povinni oznámit pojišťovně místo pobytu na území ČR, kde se převážně 

zdržujete. 
 

Finanční úřad: 
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. 

Je potřeba dát si pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt u FÚ 

registrován či nikoliv. Je nutné také rozlišovat, zda se daňový subjekt přestěhuje v rámci území 

působnosti finančního úřadu (tj. v rámci kraje) či mimo toto území (např. z Karolinky do Brna). Pokud 

se přestěhujete mimo územní působnosti FÚ a u FÚ nejste registrováni, zašle vám původně místně příslušný 

FÚ oznámení o změně místní příslušnosti (ve kterém mimo jiné uvede, u kterého územního pracoviště 

příslušného finančního úřadu bude uložen váš daňový spis.). Pokud se ale jedná o registrovaný daňový 

subjekt, který se přestěhuje mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o 

stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem přechází místní příslušnost na finanční 

úřad podle vaší nové adresy trvalého pobytu. 
 

Řidičský průkaz a registr vozidel: 
V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která je účinná 

od 01.07.1018 již nemáte povinnost tuto změnu oznamovat. 

Pokud žádáte ale o mezinárodní řidičský průkaz, v tomto případě změnu trvalého pobytu oznámit musíte, 

jelikož obec trvalého pobytu se zde uvádí. 
 

Úřad práce: 
Podle platných zákonných ustanovení platí v oblasti státní sociální podpory, pěstounské péče, dávek pro 

osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné nouze i podpory v nezaměstnanosti 8mi denní 

oznamovací povinnost. Je tedy nutné do 8 dnů od změny trvalého pobytu tuto změnu příslušnému 

oddělení úřadu práce nahlásit. 



 

Živnostenský úřad: 
Živnostenskému úřadu nemusíte, pokud podnikáte, změnu adresy trvalého pobytu hlásit. Avšak adresa 

sídla podnikatele zůstává na původní adrese a v případě změny adresy sídla je nutné novou adresu sídla 

do 15 dnů nahlásit (na jakémkoliv živnostenském úřadě, bez ohledu na místní příslušnost).  
 

Česká správa sociálního zabezpečení: 
V případě, že pobíráte důchod, musíte změnu nahlásit sami. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu 

závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního 

ústavu. 

Pokud pobíráte důchod na poště změnu trvalé adresy nahlásí oprávněný nebo jiný příjemce důchodu 

kterékoliv poště, a to prostřednictvím příslušného tiskopisu (je k dispozici na poště). Současně změnu 

pobytu oznámí ČSSZ. 

Pobíráte-li důchod na účet u peněžního ústavu Změna pobytu může být ČSSZ nahlášena za využití 

tiskopisu „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení“, který je dostupný na www.cssz.cz a na 

ePortálu ČSSZ, dopisem, e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem nebo 

prostřednictvím datové schránky. V podání oprávněný uvede své rodné číslo, jiný příjemce důchodu 

uvede rodné číslo oprávněného. 

Pokud pobíráte důchod a bydlíte v cizině, musíte oznámit změnu adresy trvalého pobytu buďto 

písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašlete na adresu ČSSZ (do adresy připíšete 

„Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend) nebo e-mailem či datovou 

schránkou. 

 

 

 

Změnu musíte i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.  

Jde především o: 

1.  banky (nebo jiné finanční společnosti, kde máte např. úvěr) 

2. Dodavatele elektrické energie 

3. Plynárny 

4. Komerční pojišťovny, u kterých máte pojistku 

5. Ošetřujícího lékaře, zubaře 

6. Zaměstnavatele či školu 

7. Poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků) 

8. Telefonního operátora, atd. 

 

 

 

 

 

      

http://www.cssz.cz/

