Stav: listopad 2019

Informace o změně bydliště v německých cestovních pasech či občanských
průkazech
Upozornění: Všechny údaje v informačním letáku se zakládají na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho
zpracování. Přesto velvyslanectví neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

1. Obecné informace
V cestovních pasech je uvedeno pouze bydliště v České republice. V občanských průkazech je oproti tomu v případě žádostí podaných počínaje 1. 11. 2019 možné uvést adresu
v zahraničí, po předložení příslušných potvrzení je tedy možné uvést Vaši adresu v České
republice (a sice v této podobě: ICAO kód země, poštovní směrovací číslo, obec, ulice,
číslo popisné/orientační). To je však možné pouze v případě, že již nejste přihlášen(a)
k pobytu v Německu.
Žádost o zápis změny bydliště lze podat pouze osobně na velvyslanectví po sjednání termínu návštěvy prostřednictvím online rezervačního systému. Pro rezervaci termínu
navštivte naši webovou stránku www.prag.diplo.de.

2. Podání žádosti
Za účelem podání žádosti o zápis změny bydliště se musí žadatel, osoba písemně zmocněná žadatelem nebo zákonní zástupci nezletilého osobně dostavit na konzulární oddělení
velvyslanectví. Žádost není možné zaslat poštou.

Co je nutné vědět před návštěvou konzulárního oddělení:
 Nepředložíte-li veškeré nezbytné dokumenty, nebude žádost přijata a bude nutné
sjednat si nový termín návštěvy.
 Vzhledem k bezpečnostním kontrolám se s vyplněnými žádostmi a všemi dokumenty
uvedenými v těchto pokynech dostavte nejpozději 15 minut před sjednaným termínem návštěvy. Dostavíte-li se později než 15 minut před sjednaným termínem či
bez vyplněných žádostí a nezbytných dokumentů, bude Váš termín zrušen a budete
si muset sjednat nový.

Další informace:
www.prag.diplo.de

Adresa:
Vlašská 19
118 01 Praha 1
(Malá Strana)

Poštovní adresa:
Box 88
118 01 Praha 1

Nejbližší zastávky MHD:
Metro A: Malostranská
Tram 12, 15, 20, 22: Hellichova

3. Dokumenty nezbytné pro podání žádosti o změnu bydliště
V případě, že Váš cestovní pas či občanský průkaz nevydalo Velvyslanectví SRN
v Praze, musí být za účelem zápisu změny bydliště založen tzv. pasový spis.
V takovém případě je vedle níže uvedených dokumentů nutné předložit rovněž
originál Vašeho rodného a oddacího listu a případně také originál osvědčení
o udělení státního občanství.
Pokud Váš cestovní pas či občanský průkaz vystavilo Velvyslanectví SRN v Praze, bude
nutné předložit originály těchto dokumentů:
1

Formulář žádosti

Zcela vyplněná žádost o změnu bydliště s vlastnoručním podpisem
žadatele, u nezletilých s podpisem zákonného zástupce.

2

Platný německý
cestovní pas/
občanský průkaz

(Cestovní) doklad, v němž má být provedena změna bydliště.

3

Potvrzení o přihlášení
k pobytu

Potvrzení o pobytu v České republice (Povolení k pobytu občanů
EU jako přechodné či trvalé povolení k pobytu, viz informační
dokument „Právo pobytu v České republice“ (dostupný jen
v německém jazyce).
- Není zapotřebí, pokud máte rovněž české státní občanství. Zápis
bude v takovém případě proveden na základě údajů ve Vašem
českém občanském průkazu.
Není-li možné předložit tyto dokumenty, uvádí se i nadále „žádné
bydliště v Německu“.

4

Potvrzení o odhlášení
pobytu v Německu

Neplatí pro osoby, které se nenarodily či nebyly přihlášeny k pobytu
v Německu.

4. Poplatky
Za zápis změny bydliště se neúčtují žádné poplatky.
5. Doba zpracování
Žádost je zpracována přímo na místě.

