Magistrát města Prostějova

ZMĚNA BYDLIŠTĚ a co dál???
A. Jste živnostníci?
Od 1.8.2010 – pokud jste nějakou změnu (bydliště, příjmení
apod..) oznámili na evidenci obyvatel a změna tohoto údaje
je zapsána v informačními systému evidence obyvatel, pak
NENÍ Vaší povinností tyto změny ještě oznamovat
živnostenskému úřadu.
Jenže…v živnostenském rejstříku je kromě údaje o bydlišti
uveden dále údaj o sídlu. Ti, kteří navštívili živnostenský úřad po
1.8.2010 a oznámili, že adresa jejich sídla (původně místa
podnikání) je i do budoucna totožná s adresou bydliště, nemají
žádnou další povinnost, protože OŽÚ automaticky vyznačí, jak
změnu bydliště, tak změnu sídla. Pokud ale vlastníte
živnostenské oprávnění vydané před 1.8.2010 a po tomto datu
jste na živnostenském úřadě nebyli, pak v případě změny
bydliště k automatické změně i údaje sídla nedojde. Takže pokud
se změna týká také sídla, je Vaší povinností tuto skutečnost
oznámit na kterýkoli obecní živnostenský úřad (v Prostějově
je to odbor obecní živnostenský úřad - kontakt: Magistrát
města Prostějova, odbor obecní živnostenský úřad, Školní 4,
796
01
Prostějov,
tel.č.:
582
329
505,
e-mail:
jiri.kratochvil@prostejov.eu).
Podání
doporučujeme
učinit
osobně. K oznámení změny je zapotřebí jednotný registrační
formulář - změnový list, který je ke stažení na webových
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.
Změna bydliště – není nutno oznamovat
Finanční úřad (Křížkovského 1, Prostějov)
Okresní správu sociálního zabezpečení (Plumlovská 36,
Prostějov)
B. Jste jako fyzická osoba zapsáni do obchodního rejstříku?
Od května 2013 se na základě změny údajů v základních
registrech automaticky aktualizují data v obchodním rejstříku.
Obchodní rejstřík od počátku května 2013 takové změny
automaticky promítá i do svých záznamů. To pak znamená, že
na výpise z obchodního rejstříku se změní výše uvedené údaje
automaticky bez toho, aby rejstříkový soud vyžadoval Váš návrh
na změnu údajů. Náběh služby je postupný, nejdříve se začnou
změny ze základních registrů automaticky promítat do evidence
u těch firem, které mění své údaje v obchodním rejstříku častěji.
C. Jste statutární orgán obchodní společnosti nebo družstva
či jste ve funkci, která Vás opravňuje jednat jménem
příspěvkové organizace nebo spolku?
Pokud jste vedeni v živnostenském rejstříku jako statutární
orgán, pak nemusíte změnu bydliště, pokud jste ji provedli na
evidenci obyvatel, živnostenskému úřadu oznamovat.
Navazující instituce: veřejný rejstřík: viz bod B
D. Vykonáváte pro jiného podnikatele odpovědného
zástupce?
Je vhodné o změně informovat všechny podnikatele, kterým
odpovědného
zástupce
vykonáváte.
Změna
bydliště
odpovědného zástupce, pokud byla provedena v evidenci
obyvatel, bude živnostenským úřadem provedena automaticky.
Není zapotřebí oznamovat.
E. Jste zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů?
Viz bod A – změnu bydliště není nutno živnostenskému úřadu
oznamovat.
F. Jste plátci komunálního odpadu?
Pak jste povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku (finanční
odbor Magistrátu města Prostějova) změnu bydliště.
G. Máte pejska a jste tedy poplatníci poplatku ze psů?
Pak jste povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku (finanční
odbor Magistrátu města Prostějova) změnu bydliště. V některých
případech to může mít vliv i na výši poplatku (např. když se

stěhujete z panelového bytu do rodinného domu, tak se poplatek
snižuje).
H. Pobíráte sociální dávky?
Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské
pobočce Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech
rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.
Od ledna 2012 se všechny nepojistné sociální dávky včetně
podpory v nezaměstnanosti vyplácejí na jednom místě – na
Úřadu práce ČR, který nově od obcí přebral výplatu dávek
hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním
postižením.
CH. Jste držitelé řidičského průkazu?
Změnu bydliště (pouze v případě stěhování z jedné obce do
druhé) je nutno oznámit do 5 pracovních dnů na odboru
dopravy na obecním úřadě obce s rozšířenou působností tam,
kam se přestěhoval (s sebou starý ŘP, OP a jednu pasovou
fotografii). Správní poplatek činí 50,- Kč. Nový řidičský průkaz se
vydá žadateli ve lhůtě do 20 dnů. Kratší lhůta je 5 pracovních dní
od podání žádosti, správní poplatek je v tomto případě 500,- Kč.
I. Jste vlastníci vozidla – změna v registru vozidel?
Změnu je nutno oznámit na registru vozidel nejpozději do 10
pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Správní
poplatek činí v tomto případě 50,- Kč (za každou změnu).
S sebou: velký a malý TP, potvrzení o pojištění – zelenou kartu,
potvrzení o STK (a v případě stěhování do jiného kraje také obě
registrační značky).
J. Jste vlastníci nemovitostí nebo pronajímáte či jste
nájemci?
- na katastrální úřad není zapotřebí oznamovat, úřad si data
aktualizuje automaticky
- v případě uzavření nájemní smlouvy: oznámení změny bydliště
pronajímateli (v případě, kdy je osoba pronajímatelem, tak
nájemci)
K. Vámi zvolená zdravotní pojišťovna
Přestože jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské
zdravotní pojišťovny, je pojištěnec, změní-li trvalý pobyt, povinen
sdělit změnu do 30 dnů své zdravotní pojišťovně. Tuto povinnost
má podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržuje, musí
oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky,
kde se převážně zdržuje.

A dál…
O změně Vašeho bydliště byste měli informovat tyto další subjekty:
- Vašeho zaměstnavatele
- Úřad práce – oblast sociální podpory –není zapotřebí, oblast hmotné
nouze a podpory v nezaměstnanosti – nutno změnu nahlásit
- pokud vedete jakékoliv soudní či správní jednání, pak rozhodně změnu
bydliště oznamte příslušnému soudu či správnímu orgánu, vyhnete se
problémům s přebíráním pošty
- školské zařízení, které navštěvuje Vaše dítě
- obeznamte všechny dotčené pojišťovny, u kterých máte sjednána
pojištění (např. pojištění domácností, motorových vozidel, životní
pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené
zaměstnavateli, důchodové připojištění)
- peněžní ústav, kde máte vedeny účty
- stavební spořitelna, pokud máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření
- lékař, pediatr, zubař, další ošetřující lékaři
- Česká pošta - SIPO
- elektrárna, plynárna, telefonní operátor
- pokud jste držitelé cenných papírů, pak je nutno změnu oznámit
Středisku cenných papírů
- u České pošty je možné si dohodnout za poplatek dosílání pošty na
novou adresu

