
 
 

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU  
                                      

Žadatel:                 
 
Jméno a příjmení/název společnosti: _____________________________________________________________________  
  
Datum narození/IČ:  __________________________________________     Datová schránka:          ANO  NE  
 
Adresa/sídlo:  ________________________________________________________________________________________  
 
Adresa pro doručování: ________________________________________________________________________________  
(Adresu pro doručování vyplňte pouze tehdy, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu/sídla.) 

 
Telefon (nepovinné): _____________________________ E-mail (nepovinné): ____________________________________  
 
 

V souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, podávám žádost 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby: 
 

Jméno a příjmení ___________________________________________________ nar. ____________________________ 

Trvalý pobyt na adrese _______________________________________________________________________________ 

Objekt na uvedené adrese neužívá od: ______________________________________________________________________ 

V současné době se zdržuje na adrese: ______________________________________________________________________ 

adresa do zaměstnání: ___________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________   E-mail: _______________________________________________ 

Tato osoba dříve užívala dům/byt na adrese trvalého pobytu, protože:  

□  byla vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti 

□ byla nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti 

□ měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem, apod.): _____________________________ 

□ s tím souhlasil vlastník nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu)  

□ jiný důvod užívání: _______________________________________________________________________________ 

 

Žádost o zrušení trvalého pobytu podávám jako: 

□ vlastník/spoluvlastník domu/bytu 

□ nájemce/spolunájemce domu/bytu 

□ mám k nemovitosti jiný právní vztah: ___________________________________________________________________ 

 

Osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, je vůči mé osobě ve vztahu: 

______________________________________________________________________________________________________  
(např. bývalý manžel, dcera/syn, cizí osoba, bývalý vlastník/nájemce apod.)  

 

 

Zánik užívacího práva této osoby prokazuji těmito doklady: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 



K prokázání neužívání objektu osobou, které má být zrušen trvalý pobyt, předkládám tyto doklady / navrhuji 
výslech svědků (uveďte prosím jména a adresu alespoň jednoho svědka):  
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Důvod podání žádosti:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o 
místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo 
obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel vedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li 
občan tento objekt. Dále podle ust. § 12 odst. 2 rozhodne ohlašovna jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho 
vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) výše citovaného právního 
předpisu. Navrhovatel je povinen existenci výše uvedených důvodů ohlašovně prokázat. 

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno částkou 100,- Kč za každou osobu 
v návrhu. 

 

Poučení: 
§ 33 odst. 1 SPŘ - právo účastníka zvolit si zmocněnce "Účastník si může  zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení  se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou  moc lze 
udělit i ústně do protokolu. V  téže věci může  mít účastník současně  pouze jednoho zmocněnce." 
§ 36 odst. 1 SPŘ - právo účastníků navrhovat důkazy a činit jiné návrhy  po celou dobu řízení  až do vydání rozhodnutí "Nestanoví -li  zákon   jinak,  jsou  účastníci  
oprávněni navrhovat důkazy  a činit jiné návrhy  po celou dobu řízení  až do vydání rozhodnutí;  správní orgán může  usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své 
návrhy." 
§ 36 odst. 2 SPŘ - právo účastníků vyjádřit  v řízení své  stanovisko "Účastníci  mají právo vyjádřit  v řízení své  stanovisko. Pokud o  to  požádají,   poskytne  jim  správní  
orgán  informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak." 
§ 36 odst. 3 SPŘ - právo účastníků vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům "Nestanoví-li  zákon  jinak,  musí být  účastníkům  před vydáním rozhodnutí  ve věci 
dána  možnost vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí; to se  netýká žadatele, pokud se jeho  žádosti v plném rozsahu  vyhovuje,  a  účastníka,   který  se  práva  vyjádřit  se k 
podkladům rozhodnutí vzdal." 
§ 36 odst. 4 SPŘ - povinnost účastníka nebo jeho zástupce předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti "Účastník nebo jeho zástupce je povinen 
předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti." 
§ 38 odst. 1 SPŘ - právo účastníků a jejich zástupců nahlížet do spisu "Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to  i v  případě, že  je rozhodnutí  ve věci  již 
v  právní moci (§ 73)." 
§ 38 odst. 4 SPŘ - právo  účastníků a jejich zástupců činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části "S právem  nahlížet do  spisu je  
spojeno právo  činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části."  
§ 45 odst. 4 SPŘ - právo žadatele podanou žádost zúžit nebo vzít zpět  "Žadatel  může zúžit předmět své  žádosti nebo vzít žádost zpět;  toto  právo  nelze  uplatnit  v  
době  od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení."  
§ 47 odst. 1, 2 SPŘ - právo účastníka být informován o zahájení řízení "(1) O  zahájení řízení je správní  orgán povinen uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé 
účastníky. (2)  O  tom,  že  probíhá  řízení,  je  správní orgán povinen bezodkladně poté, co se o něm  dozví, uvědomit i toho, kdo se stal účastníkem až po zahájení řízení,  nejde-li 
o osobu, která se sama jako účastník do řízení přihlásila." 
§ 50 odst. 2 SPŘ - povinnost účastníků při opatřování podkladů  pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost "Podklady pro  
vydání rozhodnutí  opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání 
rozhodnutí opatřil  tento účastník.  Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci  povinni při opatřování podkladů  pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu 
veškerou potřebnou součinnost." 
§ 52 SPŘ - povinnost účastníků označit důkazy na podporu  svých tvrzení "Účastníci  jsou  povinni  označit  důkazy  na  podporu  svých tvrzení.  Správní orgán  není  návrhy  
účastníků vázán,  vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci." 

 

Svým právům a povinnostem navrhovatele a účastníka řízení jsem porozuměl/a a nežádám dalšího vysvětlení či  doplnění, 
což též potvrzuji svým podpisem. 

 
Beru na vědomí, že dnem podání žádosti je správní řízení ve věci zahájeno. 

 
V ________________________ dne _________________      Podpis :       _____________________________ 
                                                                            (+ razítko u právnických osob)    
 

 
 
Záznam ohlašovny o uhrazení správního poplatku: 

(datum, č.stvrzenky) 


