
Legislativní rámec pro pojmenování ulic:

Zákon o obcích

§ 28
(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů,
jakož i zánik částí obce.
(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo
zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.

§ 30
Označení  ulic  a  jiných  veřejných  prostranství  provede  obec  na  svůj  náklad.  Vlastník
nemovitosti  je  povinen  strpět  bezúplatné  připevnění  tabulky  s  označením ulice  nebo
jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné
nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

§ 33 
Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
b) způsob použití a umístění čísel k označení budov,
c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.

Rozhodování o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství přísluší obci, je
součástí její samostatné působnosti. V těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo obce.
Účinnost  vzniku,  změny  nebo  zániku  části  obce  a  pojmenování,  přejmenování  nebo
zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství  je spojena se zápisem do základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech).  Údaje o názvech ulic  a jiných veřejných prostranství  zapisuje  do registru
ČÚZK obec.
Právním předpisem k provedení § 33 odst. 2 je vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu
označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
čísel  k  označení  budov,  o  náležitostech ohlášení  o  přečíslování  budov a o  postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Zákonné povinnosti a dopady na obyvatele v souvislosti s touto změnou:
Z POHLEDU OBČANA 
 Výměna občanského průkazu, viz bod 1. 
 Nahlášení změny adresy svému zaměstnavateli, viz bod 4. 
 Nahlášení změny adresy institucím: 

- Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) – pouze příjemci důchodu, viz bod
4a) 
- Zdravotním pojišťovnám – při ohlášení změny je třeba postupovat dle podmínek
jednotlivých zdravotních pojišťoven, viz bod 4b) 
- Úřadu práce – pouze současní klienti ÚP – státní sociální podpora, příspěvek na
péči,  hmotnou  nouzi,  podpora  v  nezaměstnanosti,  dávky  pro  osoby  zdravotně
postižené, pěstounská péče, viz bod 4c) 
- Bankám, dodavatelům energií, komerčním pojišťovnám, telefonním operátorům –
dle podmínek jednotlivých institucí, viz bod 4d) 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-1-dil-4-paragraf-28
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-1-dil-4-paragraf-30


Z POHLEDU PODNIKAJÍCÍHO SUBJEKTU 
 Nahlášení změny adresy institucím: 

-  Okresní  správě  sociálního  zabezpečení  (OSSZ)  –  nahlášení  změny  sídla
zaměstnavatele a adresy trvalého pobytu zaměstnanců, viz bod 4a) 
- Zdravotním pojišťovnám – nahlášení změny adresy sídla dle podmínek jednotlivých
zdravotních pojišťoven, viz bod 4b) 
- Bankám, dodavatelům energií, komerčním pojišťovnám, telefonním operátorům –
dle podmínek jednotlivých institucí, viz bod 4d) 

Přehled institucí, kde není potřeba změnu adresy hlásit, popř. žádat o výměnu dokladů je
uveden v bodě č. 5. 

1. Výměna občanského průkazu 
Základní povinností občana s trvalým pobytem v ulici, která byla nově pojmenovaná a
kde došlo  k  úřední  změně adresního  místa,  je  požádat  o vydání  nového občanského
průkazu, který již bude obsahovat doplněný údaj o adrese místa trvalého pobytu. 
Kde je možné žádat o vydání OP: 

 na  Městském úřadě  Kutná  Hora,  odboru  správním,  Radnická  178,  Kutná  Hora,
pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17, 
 nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušném
pracovišti  OP. Pracovníkům přepážek jiného úřadu je potřeba sdělit,  že se jedná o
výměnu občanského průkazu  z  důvodu  úřední  změny  adresy.  Tuto  skutečnost  lze
doložit „Oznámením o přidělení názvů ulic a čísel orientačních“, které úřad doručí do
každé domovní schránky v ulici se změněnou adresou. 

Co je potřeba k vyřízení žádosti o OP: 
- stávající občanský průkaz, 
- další originály dokladů osvědčující zápis nových údajů (např. uvedení titulu - originál
diplomu VŠ), - fotografie není potřeba, budete vyfoceni přímo na přepážce. 

Upozornění - Výměna OP bude z důvodu úřední změny adresního místa osvobozena od
správního poplatku. 

2. Registr vozidel 
Do technického průkazu a tzv. malého technického průkazu se zapisuje údaj o adrese
trvalého pobytu nebo sídle vlastníka (provozovatele), z toho důvodu je potřeba ohlásit
změnu adresy. 
Kde je možné žádat o změnu zápisu v TP: 

 na  Městském úřadě  Kutná  Hora,  Radnická  178,  Kutná  Hora,  PŘÍZEMÍ  -  hala  -
přepážková pracoviště registru vozidel, 
 nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušném
pracovišti registru vozidel.

3. Nahlášení změny adresy svému zaměstnavateli 
Zaměstnanec je povinen nahlásit změnu adresy trvalého pobytu svému zaměstnavateli.
Zaměstnavatel má následně ohlašovací povinnost vůči OSSZ (viz bod 4a). 

4. Nahlášení změny adresy některým institucím 
4a) Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) 
Zaměstnavatel 
Zaměstnavatel  je  dle  z.  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském  pojištění,  povinen  vést
evidenci  o  svých  zaměstnancích  účastných  pojištění,  která  musí  pro  účely  pojištění



obsahovat mimo jiné i údaj o trvalém pobytu zaměstnance. Povinností zaměstnance je
změnu nahlásit zaměstnavateli, který změnu do 8 dnů ode dne, kdy nastala, je povinen
ohlásit OSSZ. Dále jsou zaměstnavatelé povinni ohlásit každou změnu údajů uvedených
na přihlášce do registru zaměstnavatelů, tj. i změnu sídla zaměstnavatele. I když jsou
OSSZ  připojeny  k  Základním  registrům  a  dochází  k  automatické  obnově  údajů
pojištěných osob, oznamovací povinnost pro zaměstnavatele platí stále. Zaměstnavatel
změnu  adresy  zaměstnance  nebo  zaměstnavatele  provede  libovolnou  formou,  u
zaměstnanců  může  k  nahlášení  změny  použít  tiskopis  „Oznámení  o  nástupu  do
zaměstnání  –  skončení  zaměstnání“,  tyto  změny  může  nahlásit  OSSZ  elektronicky
prostřednictvím datové schránky. 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 
V případě změny trvalého bydliště OSVČ nemusí tuto změnu OSVČ osobně ani písemně
oznamovat na OSSZ, tyto údaje jsou automatizovaně přebírány ze Základních registrů. 

Příjemci dávek důchodového pojištění 
Občané,  kteří  jsou  příjemci  dávek  důchodového  pojištění,  jsou  vůči  České  správě
sociálního zabezpečení (ČSSZ) povinni hlásit  do 8 dnů jakékoliv změny mající  vliv na
výplatu  důchodů,  tedy i  změnu adresy trvalého bydliště.  Oznámení  lze učinit  formou
vlastnoručně  podepsaného  dopisu,  v  němž  uvede  svoje  rodné  číslo,  novou  adresu
trvalého bydliště a který zašle na adresu ČSSZ, Křížova 25, 225 08 Praha 5. Je možné
použít také nepovinný tiskopis „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení“, který je k
dispozici  na  webových  stránkách  ČSSZ:  www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-
pojisteni.htm, na ePortálu ČSSZ a také na Okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li
plátcem  důchodu  jiný  orgán  sociálního  zabezpečení,  je  třeba  změnu  ohlásit  tomuto
orgánu.  Oznámení  o  změně  je  možné  zaslat  také  v  elektronické  podobě  podepsané
uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz.cz nebo
datovou zprávou prostřednictvím informačního  systému datových schránek do datové
schránky ČSSZ ID: 495aiq3. 

4b) Zdravotní pojišťovny 
Při  ohlášení  změny  na  zdravotních  pojišťovnách  je  třeba  postupovat  dle  podmínek
jednotlivých ZP. 

4c) Úřad práce 
Úřad práce má rovněž přístup k Základním registrům. Stále však platí v oblasti státní
sociální podpory, pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na
péči, hmotné nouze i podpory v nezaměstnanosti oznamovací povinnost. Změnu je nutné
nahlásit  do  8  kalendářních  dnů  ode  dne,  kdy  ke  změně  adresy  došlo.  Oznamovací
povinnost se týká pouze současných klientů úřadu práce. 

4d) Další soukromé instituce 
Při  ohlášení  úřední  změny  adresy  trvalého  pobytu  nebo  sídla  společnosti  u  dalších
soukromých institucí je třeba postupovat dle pokynů jednotlivých institucí. Doporučujeme
proto ověřit si případnou ohlašovací povinnost u následujících subjektů: 
 banky  nebo  jiné  finanční  společnosti  (kde  má  občan  běžný  účet,  úvěr,  finanční
produkty),  dodavatelé  energií  (elektřina,  plyn,  teplo,  voda),  komerční  pojišťovny,
ošetřující  lékaři,  zubaři,  telefonní  operátoři,  poskytovatelé  internetu,  dále  např.  různé
spolky, zájmové instituce apod. 



5. Přehled institucí, kde není potřeba změnu adresy ohlašovat, popř. žádat o výměnu
dokladů 
5a) Krajský soud – obchodní rejstřík, rejstřík spolků 
Na  nesoulad  v  adrese  sídla  společnosti  by  měl  být  soud  upozorněn  podnětem  ze
Základních registrů a na základě toho by měl z úřední povinnosti provést změnu adresy
ve veřejném rejstříku.  Provedení  zápisu  změny adresy sídla  společnosti  lze  ověřit  ve
veřejném rejstříku www.justice.cz.  V případě, že změna nebude rejstříkovým soudem
provedena, lze požádat prostřednictvím datových schránek příslušný krajský soud o tzv.
Ztotožnění  údajů  o  sídle  společnosti  z  důvodu  úřední  změny  adresního  místa  sídla
společnosti. 

5b) Živnostenský úřad 
Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy. Pokud
bude  mít  občan,  který  podniká,  zájem o  vydání  živnostenského  oprávnění  s  novými
platnými údaji, může o to požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR. V tomto
případě mu bude vyměřen správní  poplatek 20 Kč za 1 stránku A4.  Správnost  nové
adresy je možné ověřit na veřejném portálu MPO www.rzp.cz. Kde je možné žádat o
vydání živnostenského oprávnění s novými údaji: 
 na Městském úřadu Kutná Hora, obecním živnostenském úřadu, Radnická 178, Kutná
Hora (boční vchod), 
 nebo na jakémkoliv  úřadu obce s  rozšířenou působností  po celé  ČR na příslušném
pracovišti. 
!!!  Adresa sídla podnikatele zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na původní
adrese.  V případě, že se mění rovněž adresa sídla podnikatele, je nutné novou adresu
sídla do 15 dnů nahlásit na jakémkoli živnostenském úřadě. Správní poplatek za změnu
adresy sídla činí 100 Kč. Případně může být na živnostenském úřadě stanoveno, že sídlo
podnikatele  vždy má souhlasit  s  adresou trvalého  bydliště.  Příště  tak  už  nemusí  být
změna na živnostenském úřadě hlášena, vše se natáhne z registrů.!!!

5c) Finanční úřad 
U nepodnikajících  občanů,  kteří  mají  povinnosti  vůči  finančnímu úřadu,  např.  občané
platící  daň z nemovitých věcí,  i  u  podnikajících občanů, bude změna adresy trvalého
pobytu  provedena  převzetím  aktualizovaných  údajů  ze  Základních  registrů
automatizovaně a občané nemají ohlašovací povinnost vůči finančnímu úřadu. 

5d) Katastrální úřad (ČÚZK) 
Změnu adresního místa není třeba Katastrálnímu úřadu nahlašovat. Katastrální úřad si
data aktualizuje automaticky prostřednictvím Základních registrů. Správnost nové adresy
si můžete ověřit na veřejném portále ČÚZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

5e) Řidičský průkaz 
Řidičský průkaz se v souvislosti  s  pojmenováním ulic  měnit  nemusí,  neboť je  v něm
obsažen pouze údaj „obec pobytu“, a ten se měnit nebude. 

5f) Zbrojní průkaz 
Zbrojní průkaz není třeba z důvodu pojmenování ulic měnit. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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