
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

 

 

Žádám v souladu s ustanovením § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o ukončení trvalého 

pobytu na území České republiky: 

 

- za občana staršího 15 let: (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu v ČR): 

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

 

V ………………….. dne ……………………..                   …………………………………… 

            podpis (úředně ověřený)                

   

 

 

 

- za děti mladší 15 let: (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu v ČR):      

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Za děti mladší 15 let žádost podepíše zákonný zástupce. 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………., datum narození: …………. 

 
 

V ………………….. dne ……………………..                   ………………………………….. 

           podpis (úředně ověřený) 

 

 

 

 

Občanský průkaz je dle § 34 odst. 1d), zákona č. 269/2021 dnem ukončení trvalého pobytu 

neplatný. Občan je povinen do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému zastupitelskému úřadu k znehodnocení. 
 

 



Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost 

písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách statutárního města Brna je 

ohlašovna trvalého pobytu na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností). 

 

Sdělení může podat: 

- občan České republiky starší 15 let 

- za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo 

osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče  

 

Sdělení lze podat: 

- osobně na ohlašovně trvalého pobytu podle místa trvalého pobytu nebo na 

zastupitelském úřadu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas  

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana 

- formou datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní 

právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 

 

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení 

trvalého pobytu na území České republiky (nebo popřípadě k pozdějšímu dni, který je uveden 

v této žádosti jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky) včetně uhrazení 

správního poplatku (zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, část XII Konzulární 

poplatky, položka 158b) na Magistrát města Brna, Odbor správních činností.  

 

Občanský   průkaz   je  dle  § 34 odst. 1d), zákona č.  269/2021  dnem  ukončení  trvalého   

pobytu  neplatný. Občan  je  povinen  do  15  pracovních   dnů  odevzdat  svůj  občanský  

průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému zastupitelskému  

úřadu k znehodnocení. 
 

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani 

držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž 

nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.  

 

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, 

např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí 

prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy. 

 

 

 


