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ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 

 
  Žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1) zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů pro: 

 

*) 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

Datum narození: 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Jiné údaje: 
(např. adresa, kde se dotčená osoba současně 

zdržuje, telefon, e-mail, aj.) 

 

        *) (zde se vyplní údaje o osobě, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen) 

 
Na základě novely zákona oč. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je zaveden správní poplatek za 

podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel za každou 

osobu a to v částce 100,- Kč.  

Číslo účtu: 19-2000727399/0800    Variabilní symbol: 9606020007 

 

Pokud budete žádost podávat přímo na oddělení správního řízení, pracovník Vám vytiskne písemný 

podklad pro zaplacení správního poplatku, který můžete zaplatit v pokladně úřadu. Jinak budete 

písemně vyzváni k uhrazení poplatku, důsledkem nezaplacení poplatku je zastavení řízení dle § 66 

odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Zdůvodnění žádosti: K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedené osoby mne vedou tyto 

důvody (zde se uvede vzájemný vztah, na základě čeho a s čím souhlasem má dotyčná osoba údaj o místu trvalého pobytu 

na této adrese, zda má užívací právo k bytové jednotce nebo nemovitosti, jak dlouho se nezdržuje v bytové jednotce nebo 

nemovitosti, za jakých okolností se dotyčná osoba odstěhovala, zda má v bytové jednotce osobní nebo movité věci, další 

důvody žádosti): 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
 (pozn.: vlastník objektu (bytu, nemovitosti) zde uvedené pouze vlastník objektu (výpis z KN si ověří 

ohlašovna veřejným dálkovým přístupem do KN, nájemce bytu -  kopii platné nájemní smlouvy). 
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 Zánik užívacího práva jmenované(-ho) k objektu – bytu dokládám:  

 

……………………………………………………………………………………………….. 
 (např. rozsudek soudu, dohodu o vypořádání společného bydlení, rozsudek o rozvodu, dohoda o 

ukončení nájmu, výpověď z nájmu bytu apod.) 

 Neužívání objektu – bytu jmenovanou/jmenovaným může svědecky potvrdit: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
 (jméno, příjmení a adresa svědka, svědek – nejlépe soused z domu, který bude pozván na svědeckou 

výpověď k potvrzení Vašeho tvrzení o neužívání jmenované/jmenovaného daného objektu/bytu) 

 
     Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) jen na návrh vlastníka 

objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o 

evidenci obyvatel. Žadatel je dle § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) existenci důvodů 

uvedených v odst. 1 písm c) citovaného zákona prokázat (zaniklo-li užívací právo občana a neužívá-li občan 

tento objekt). 

 

 

Jméno a příjmení žadatele: 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Telefonní kontakt: 

 

 

Datum narození: 

 

 

Číslo OP: 

 

Adresa pro doručování písemností: 
(není třeba uvádět, pokud je totožná s adresou 

trvalého pobytu) 

 

 

                                        vlastnoruční  

V Praze dne: ………………………… podpis žadatele:………………...…………     

 

 

Poznámka: 


