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Název tematického celku: Vnitřní správa 

VNITŘNÍ SPRÁVA – EVIDENCE OBYVATEL  

1. Vnitřní správa  

Vnitřní správa je v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky dle Zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev.  

Úkoly:  
1. V zákoně č. 2/1969 § 12 zjisti kompetence MV ČR dané zákonem.  

2. Evidence obyvatel 

Správa evidence obyvatel je v kompetenci MV ČR. Řídí se Zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).  Evidence 
obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel. Jejím správcem je Ministerstvo vnitra. 
Výkon státní správy podle tohoto zákona vykonávají: 

a) Ministerstvo vnitra, 
b) krajské úřady, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze MČ určená Statutem hl. města 
Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst. ‐ obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, 
d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských 
částí nebo městských obvodů na základě statutů těchto měst, na území vojenských újezdů újezdní 
úřady – ohlašovna.1 
 
Úkoly:  

1. V zákoně č. 133/2000 o evidenci obyvatel § 1 zjisti předmět zákona. 
2. V zákoně č. 133/2000 § 3 ‐ § 6 – zpracuj, jaké údaje jsou vedeny v informačním systému 

evidence obyvatel a které údaje do informačního systému zapisují jednotlivé úřady. 

3. Trvalý pobyt 

V evidenci obyvatel je veden mimo jiné údaj o adrese místa trvalého pobytu (§10 odst. 1). Tento 
údaj má vazbu na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Obsahuje údaj o počátku trvalého 
pobytu, datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu případně datum ukončení trvalého pobytu na 
území ČR  
Úkoly:  

1. Uveď definici trvalého pobytu 
2. Zjisti informace na Portálu GOV – životní situace – bydlení – stěhování2 

a. kdo je oprávněn v této situaci jednat, 
b. kde hlásíme změnu trvalého pobytu – tzv. ohlašovna, 
c. jaké doklady předkládáme při přihlášení trvalého pobytu, 
d. v jakých případech lze zrušit místo trvalého pobytu, 
e. kterým institucím je nutno nahlásit změnu trvalého pobytu.  

                                                            
1 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní 
zkoušce z předmětu Veřejná správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978‐807‐2252‐442. 
str. 42 
2 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBIKY. Portál veřejné správy: Na úřad přes internet [online]. 2012 [cit. 2012‐07‐07]. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/portal/ovm/ 
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3. Využívání správního řádu v oblasti evidence obyvatel 

Vztah zákona č. 133/2000 Sb. ke správnímu řízení: V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu se 
vždy vydává rozhodnutím ve správním řízení. O úkonech souvisejících s ohlášením změny místa 
trvalého pobytu se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku. 

4. Návrh na zrušení trvalého pobytu 

Návrh podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu písemně. Oznámení je možné podat v písemné 
formě na předtisku formuláře nebo volnou formou s náležitostmi stanovenými zákonem. Postupuje 
se na základě Zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., § 12.3 

Úkoly:  
1. Vypracuj výše uvedenou písemnost. Použij formulář na internetových stránkách města 

Hustopeče – Městský úřad – Správní odbor – Formuláře a informace – Evidence obyvatel – 
Žádost na zrušení místa trvalého pobytu.4  

2. Uveď náležitosti stanovené zákonem u podání návrhu na zrušení místa TP. 

                                                            
3 Zákon č. 133/2000 Sb., o  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).  
4 Městský úřad: Formuláře a informace. Oficiální stránky města Hustopeče [online]. [cit. 2012‐12‐15]. Dostupné z: http://www.hustopece‐
city.cz/mestsky‐urad/formulare‐a‐informace/spravni‐odbor/  
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Městský úřad Hustopeče 
správní odbor ‐ evidence obyvatel 
Dukelské nám. 77/22 
693 17  Hustopeče 
 
V Hustopečích dne  
 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb.,  
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zák. o evidenci obyvatel)5 
 

Já, níže podepsaný(‐á) ………………………………..nar. …………….….trvale bytem……………….......................  
 

……………………………………..….jako  
‐ oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel* 
 

‐ vlastník objektu nebo jeho vymezené části* 
       * nehodící se škrtněte  
 

navrhuji a žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p……………………….nar………….  
 
na adrese…………………………………………………………………………………………………. 
      

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám……………………….... 
 

Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel plním svou zákonnou povinnost a 
níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného: 

a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu /jeho vymezené části dokládám………………… 
b) neužívání objektu jmenovaného(‐ých) mohou svědecky potvrdit např.  

 
p………………………nar. ………………….., trvale bytem…………………………. 
 

p. ……………………..nar. …………………...,trvale bytem…………………………. 
 

čímž současně navrhuji provedení důkazu jejich svědeckou výpovědí. 
 

Jako důvod své žádosti uvádím : /důvody popište co nejpodrobněji,v případě nedostatku místa, pokračujte na druhé 

straně listu/ 

 
 
      ………………………………………….. 
                  podpis žadatele  

K žádosti dokládám – doklad oprávněnosti podání žádosti 
- nájemní smlouva 
- výpis z katastru nemovitostí, LV č. 
- další doklady: 

                                                            
5 Městský úřad: Formuláře a informace. Oficiální stránky města Hustopeče [online]. [cit. 2012‐12‐15]. Dostupné z: http://www.hustopece‐
city.cz/mestsky‐urad/formulare‐a‐informace/spravni‐odbor/  
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