Rušení údaje o místu trvalého
pobytu
duben, květen 2019
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zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel … (dále
jen „zákon o EO“
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“)
§ 12 odst. 1 písm. c) zákona o EO – rušení údaje o
místu trvalého pobytu na návrh
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Evidence obyvatel
Zahájení řízení – dnem podání návrhu (podací razítko)
Návrh obsahuje: jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu osob/y, které má být TP rušen, důvod
návrhu, jak dlouho se osoba v nemovitosti nezdržuje,
kontaktní adresu všech účastníků, důkazy
Správní poplatek
100,- Kč za jednu osobu včetně nezletilých, správní
poplatek za podání návrhu
Ověření údajů o účastnících řízení v ROBu a katastru
nemovitostí po podání návrhu i před vydáním rozhodnutí
ve věci
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4

Evidence obyvatel
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Nedostatky podání
Pomůže správní orgán odstranit – podpis navrhovatele,
nesprávné označení účastníků řízení, atd.
Nedoložení dokladů – výzva k předložení listiny
Neuvedení důkazních prostředků – výzva k doplnění
návrhu
Neuhrazení správního poplatku za podání návrhu –
výzva k uhrazení, poučení (v případě neuhrazení dojde k
zastavení správního řízení)
Možnost usnesením řízení přerušit a stanovit
přiměřenou lhůtu
Nebudou-li nedostatky odstraněny, řízení se usnesením
zastaví
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Účastníci řízení
Navrhovatel a jmenovaný – svéprávná - zletilá osoba
Nezletilé dítě – v řízení zastoupeno zákonným zástupcem
Zastoupení na základě plné moci (bez ověřeného podpisu)
Podpůrce – smlouvu o nápomoci schválenou soudem
Oznámení o zahájení řízení
Lze oznámit spolu s nařízením ústního jednání, přiměřené
poučení o právech a povinnostech
Sloučení řízení
Návrh na zrušení TP více osob, byť uvedených na jedné
žádosti – spojení řízení usnesením poznamenaným do
spisu
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Dokazování
Svědecká výpověď – svědky řádně předvolat, poučit před
podáním svědecké výpovědi
Termín svědecké výpovědi totožný s termínem ústního
jednání
Důkaz listinou – prováděn v rámci ústního jednání –
přečtením listiny
Provedení důkazů je třeba zaznamenat do protokolu o
ústním jednání, resp. o výslechu svědků
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Evidence obyvatel
Prokázání faktického neužívání nemovitosti
- Výslech svědků (soused, spolužák, občané žijící v dané
nemovitosti, manžel, syn, vnučka, přítel)
- Listinné důkazy (rozsudek soudu o nařízení ústavní
výchovy, potvrzení o výkonu trestu odnětí svobody http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/onas/programy-a-fondy-eu/zmeny-v-dotazovani-na-cevo,
kopie úředního záznamu Policie ČR o vykázání z
nemovitosti nebo rozhodnutí soudu o prodloužení
vykázání z nemovitosti, apod.)
- Zrušit TP lze pouze občanu ČR
- Nezletilým není pobyt automaticky rušen s rodičem
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Evidence obyvatel
Prokázání zániku užívacího práva k nemovitosti
Správní orgán ověří nahlédnutím do katastru nemovitostí
(neexistence vlastnického práva nebo věcného břemene)
Nelze-li ze systémů ověřit, navrhovatel předloží:
- nájemní smlouvu
- pravomocný rozsudek soudu
- dohodu o vypořádání společného jmění manželů
Občan přihlášený k TP se souhlasem – nevzniklo mu
užívací právo
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Zastavení řízení
Není-li možno v řízení pokračovat – rozhodováno
usnesením:
Odpadl důvod – (jmenovaný se přestěhoval, zemřel,
navrhovatel vzal svoji žádost zpět ....)
Návrh zjevně právně nepřípustný – podáno nepříslušnou
osobou
Nedoplnění podkladů po výzvě
Neuhrazení správního poplatku po výzvě
Zemřel-li navrhovatel
Lhůty správního řízení
Bezodkladně, do 30 dnů, + 30 dnů jestliže je zapotřebí nařídit ústní
jednání, někoho předvolat, doručovat veřejnou vyhláškou nebo jde-li o zvlášť složitý
případ
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Vyjádření k podkladům rozhodnutí
Po shromáždění podkladů – doporučení všem účastníkům
řízení.
Lze učinit i v rámci ústního jednání
Reakci účastníků řízení zaznamenat do protokolu o ústním
jednání
Nezúčastní-li se všichni účastníci řízení ústního jednání, je
třeba výzvu podle § 36 odst. 3 SŘ zaslat písemně
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Rozhodnutí ve věci – kdy lze návrhu vyhovět
Po odvolání souhlasu vlastníka nemovitosti a nesvědčí-li
jmenovanému užívací právo
Ukončení nájemního vztahu
Jmenovaný je ve výkonu trestu
Vykázání z nemovitosti Policií ČR nebo soudem
Uložení osobních věcí v nemovitosti
Po rozvodu manželství
Nezletilí – v případě rozvodu manželství rodičů, plní-li
navrhovatel – rodič – vůči nezletilému vyživovací povinnost
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Rozhodnutí ve věci – kdy nelze návrhu vyhovět
Navrhovatel neprokáže splnění obou podmínek
Jmenovaný je v platném manželském svazku s vlastníkem
nemovitosti nebo držitelem nájemní smlouvy – opuštění
domácnosti nezakládá zánik užívacího práva
Nezletilému dítěti, které bylo svěřeno do péče navrhovatele
Dlouhodobý pobyt mimo předmětnou nemovitost z důvodu
zaměstnání např. v zahraničí, v Praze
LDN, pobyt v nemocnici – nutno individuálně posuzovat
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Rozhodnutí – v písemné formě
Výroková část – označení účastníků řízení, jak bylo
rozhodnuto, v jaké věci, na základě jakého zákonného
ustanovení
Odůvodnění – odůvodnění výroku po stránce skutkové i
právní – popsat, co bylo podkladem pro rozhodnutí, úvahy,
posouzení důkazů, vypořádání se se splněním zákonem
stanovených podmínek
Poučení – zda je možno se odvolat, v jaké lhůtě, který
správní orgán o odvolání rozhoduje
Otisk kulatého razítka, podpis, vypraveno dne
Elektronická verze rozhodnutí – elektronický podpis
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Doručování písemností
Do vlastních rukou v obálce s modrým pruhem
1. datová schránka
2. adresa pro doručování písemností
3. adresa, kterou si účastník řízení zvolí
4. trvalý pobyt
5. kdekoliv bude zastižen
Nedaří-li se doručovat - ustanovit opatrovníka. Vždy učinit
první pokus o doručení písemnosti.
Opatrovník - jakákoliv vhodná osoba blízká jmenovanému,
není-li, zastupitel obce – usnesením + doručování
veřejnou vyhláškou na úřední desce
.
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Právní moc
Rozhodnutí oznámeno a nelze již podat odvolání
Odvolací lhůta – 15 dní ode dne oznámení, lhůta počíná
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo doručeno.
Právní moc nastává 16. dnem ode dne doručení.
Sobota, neděle, svátek – konec lhůty je nejbližší pracovní
den a den následující nabytí právní moci
Doručování veřejnou vyhláškou – nepřihlíží se
Doložka právní moci
Vyznačení v CzechPointu – pozor na zaznamenání
funkcionalitou „zrušení údaje o místu trvalého pobytu“
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Odvolání
Předložit orgánu, který ve věci rozhodl, stejnopisy v počtu
účastníků řízení, jeden stejnopis pro správní orgán
Stejnopis zaslat všem účastníkům řízení, kteří se mohli
proti rozhodnutí odvolat a vyzvat je, aby se k odvolání
vyjádřili – stanovení lhůty ne kratší 5 dnů
Předání spisu odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne
doručení odvolání, se stanoviskem správního orgánu
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Správní řízení zahajované z moci úřední - § 12 odst. 1
písm. a) a b) zákona o EO
Podnět
z vlastní činnosti, chybné přihlášení k trvalému pobytu,
rozhodnutí o demolici, oznámení od jiných správních
orgánů, sdělení fyzické osoby
Vyhodnocení podnětu – zahájení správního řízení
Účastníci řízení – pouze osoba, které má být údaj o místě
TP zrušen (nikoliv oznamovatel) – není-li pobyt
jmenovaného znám, je třeba ustanovit opatrovníka
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Zahájení řízení
Dnem, kdy jmenovaný převzal oznámení o zahájení řízení.
Uvědomění o provádění důkazů (v oznámení o zahájení
správního řízení)
Dát jmenovanému možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a stanovit k tomu lhůtu
Rozhodnutí ve věci
Vyznačení do CzechPointu
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