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Návod pro občana:Co mám dělat' když si měnÍm
adresu trvaléhopobytu?
Zpracoval:Správa zák|adníchregistrůa Ministerstvo vnitra ČR
Praha - slpen 2014

Co mám dělat. kdvžsi měnímadresu trvaléhopobvtu?
žeuž
UŽ od poloviny roku2072 se můžetespolehnoutnatzv' zák|adníregistry,kterézajišťují,
nemusíteobíhatvšechnyúřadya hlásit změnu nakaždémuřadě zv|ášť.Většinaúřadůsi data.
která potřebuje.předává díky registrůmmezi sebou automaticky.
Následujícímtextem nás provedeJan Novák.

První krok _ místněpříslušnýobecníúřad.
Jan Novák se přestěhoval'Jeho pwní zastávkouje obecníúřadv místěnového
přihlašovacílístekk trvalémupobyu.
trvaléhopobyu. Vyplní tam a podepíše
PředloŽí platný občanskýprikaz a doklad, ktery ho opravňuje užívatbyt nebo
dům (např. výpis z katastrunemovitostí,kupní smlouvu' nájemní smlouvu)
anebo úředně ověřenépísemnépotvrzení oprávněnéosoby (např' majitele
nemovitosti) o souhlasu s ohlášenímzměny místa trvaléhopobytu a opět doklad, ktený to
dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí).Uředně ověřenépotvrzení se nevyžadujev
případě,žeoprávněná osoba potvrdísvůjsouhlasna přihlašovacímtiskopisu přímo na úřadua
předložíi doklad o oprávněnostiužíváníbytu čidomu.

Katastrální úřad
.?2s

Na katastrálníúřad nemusíJan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad
ffi-1.12l'
aktualizujeautomaticky'Správnostnovéadresyje možnéověřit na veřejném
\|,.UlJél\
portále Českéhoúřadu zeměměřického a katastrálníhov sekci .,Nahlíženído katastru
nemovi tostí,,http..l l nahli zeni dokn .cuzk.czJ.

Zdr av otnípoj išt'ovna.
I kdyŽ jsou k zák|aďnímregistrum připojeny všechny

tuzemskézdravotnípojišťovny,stále však platí pro
m^ f.3.:;::.r*nlm".
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Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o
veřejnémzdravotnímpojištění'Musí tedy do 30 dnů
od přestěhovánítuto změnu své pojišt'ovněoznámit
bez ohledu naÍo,zdapojišt'ovnaprovedezměnu Sama.

Finančníúřad
Všechny finančníúřady jsou k zák|adnímregistrum napojeny. Dejte ale
FtilAIrCill pozor na to' že finančníúřady rozlišují,zda v daňovémřízeníje daňový
subjekt(v našempřípaděJanNovák) registrovánčinikoliv. Pokud JanNovák
není registrován. postupuje finančníúřad podle daňového řádu. Tedy
původně místně příslušnýfinančníúřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní
příslušnosti(uvede,u kteréhoúzemníhopracovištěpříslušného
finančníhoúřadubude uloŽen
jeho daňový spis). Pokud se všakjedná o registrovanýdaňový subjekt, vydá finančníúřad
rozhodnutío stanovenídatakonce místnípříslušnostia teprvetímtodatem,tedy dnem výslovně
uvedenýmv tomto rozhodnutí,pÍecházimístnípříslušnostna finančníúřadpodle novéadresy
trvaléhopobytu.

ÚŘno

Ridičský průkaz a registr vozidel.

Ridičsky průkaz:
Pokud Jan Novák měníadresutrvaléhopobytu v rámci jednéobce, nemá povinnost tuto změnu
oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi
případ),musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovníchdnůna
častější
příslušném
obecnímúřaduobce s rozšířenoupůsobností
tam, kam se
přestěhova|. Za změnu údajův řidičskémprůkaze zap|atísprávní
poplatek ve výši padesátikorun.
Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastníautomobil.bude ho čekattaké
cestana registr vozidel a v případěstěhovrání
do jiného
kraje i výměna registračníchznaček.Změnu je potřeba
nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby
změny adresy trvaléhopobytu. Na správní poplatek si
opět přichystá padesát korun. Následně bude vydráno
novéosvědčenío registracivozidla.
Při stěhování na uzemí jiného kraje obdrži i nové registraění značky s danou krajskou
příslušností.Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu
registračníznačky).Samotnévydání registračníchznačekjepak zdarma'

Úrao práce.
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Úřad práce čR

:

V oblasti státnísociální podpory (rodičovskýpříspěvek;přídavek na dítě;
příspěvekna bydlení;porodné;pohřebné;dávky pěstounsképéče;dávky pro
osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady ptáce údaje
automaticky_ všesi zkontrolujía evidujísami'

Jestližejde ale o dalšíagendy (pomoc v hmotnénouzi;podporuv nezaměstnanostiapod.),tam
má z technických důvodůJan Novrík povinnost nahlásit změnu příslušnémukontaktnímu
pracovišti uřadu práce.

Živnostenský úřad.
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Živnostenskémuúřadunemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnouzměnu
hlásit. Správnostnovéadresysi můŽeJan Novák ověřit na veřejnémportálu
Ministerstvaprůmyslua obchoduČeské
republiky _ http://www.rzp.czlcgibiďaps-cacheWEB.sh?Vss SERV:ZVWSBJFND.

Ceská správa sociálníhozabezpečení.
V případě,že JanNovák pobírádůchod,musízměnu nahlásit sám. Způsobhlášení
změny u příjemcůdůchoduzávisí na způsobuvýplaty důchodu.tj, zdav hotovosti
na pobočcepoštynebo na účetu peněžníhoústavu.

1. Jan Novák pobírádůchodna poště
Pokud Janu Novákovi CSSZ vyplácí důchodprostřednictvímpošty,změnu nahlásína kterékoli
poště.která převedevýplatu důchoduna poštuv novémmístětrvaléhopobytu a následnězměnu
adresyohlásíČssz.
2. Jan Novák pobírádůchodna účetu banky
Změrumusí JanNovák nahlásit sám _ třeba formou vlastnoručněpodepsanéhodopisu, v němŽ
uvede svoje rodnéčísloa novou adresu trvaléhopobytu. Ten musí poslat na adresu CSSZ,
KříŽová 25, Praha 5, 225 08. Je možnévšak také použítformulář, ktery je k dispozici na
webových stránkách Čssz a takéna okresníchsprávách sociálního zabezpeěeni.
Oznénnenio změně je možnéposlat téžv elektronicképodobě podepsaným lznávaným
elektronickým podpisem na adresu e-podatelny:posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes
informačnísystémdatoých schránekdo datovéschránky Čssz: ID 49kaiq3'
Jestli Jan Novák pobírádůchoda bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou
formou vlastnoručněpodepsanéhodopisu, kteý zašlena výšeuvedenou adresu Čssz (s tím,
že do adresy připíšeoddělení výplat důchodův oblasti mezinárodníchdůchodovýchagend),
nebo na výšeuvedený e.mail čidatovouschránku.

Dalšíinstituceokam Jan Novák musí zatímzměnu trvaléhopobytu
hlásit.
subjektum.
Jan Novák musízměnu i nadále ohlašovatpředevšímnestátním(komerčním)
Jde předevšímo:
.
.
o
o
o
o
o
o

banky (čijiné finančníspolečnosti,kde má Jan Novák např. úvěr),
dodavateleelektrickéenergie,
plynarny,
komerčnípojišťovny,u kteých má pojistku,
ošetřujícího
lékďe, zubaŤe,
zaměstnavateleči školu.
poštu(v případěSIPO. placeníteleviznícha rozhlasoqýchpoplatků)'
telefonníhooperátora,atd'

Připravujememožnost,žei komerěnísubjektybudou napojenynazák|adníregistry a občanům
se tak v případě změny adresy trvaléhopobytu Zaseo něco zjednodušíkomunikace nejenom
s orgány státnísprávy' ale rovněži s komerčnímisubjekty.

