
                                                                                                

 

 

 

 

ŽÁDOST A DOTAZNÍK 

O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY (dále jen ,,osvědčení“) 

podle § 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 

 

 
 
 

 

1. Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení: ................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Datum a místo narození: .............................................................................................................. 

Bydliště :....................................................................................................................................... 

Nynější cizí státní občanství (pokud jím žadatel disponuje)........................................................ 

Datum nabytí :................................................. 

Způsob nabytí: 

- na vlastní žádost  

- v souvislosti s uzavřením manželství  

- narozením  

- jiným způsobem.................................................................................................... 

Rodinný stav: ............................................................................................................................... 

Poslední trvalý pobyt v ČR: ......................................................................................................... 

Předcházející bydliště v ČR: ........................................................................................................ 

Účel vydávaného osvědčení.......................................................................................................... 

Platnost posledního cestovního pasu ČR:..................................................................................... 

Datum odchodu z ČR:................................................................................................................... 

 

2. Jméno a příjmení manžela (manželky):................................................................................ 

Datum a místo narození:...............................................................................................................  

Státní občanství v době uzavření manželství:............................................................................... 

Datum a místo uzavření manželství:............................................................................................. 

Datum a způsob zániku manželství: ............................................................................................. 

Poslední bydliště v ČR: ................................................................................................................ 

 

 
Generální konzulát České republiky  
v Chicagu 
 

 

205 N. Michigan Ave., Suite 1680              
Chicago, IL  60601                                         
Tel: 1-312-861-1037, Fax: 1-312-861-1944 
consulate_chicago@mzv.cz                                                          
www.mzv.cz/chicago 
 



 

 

3.Rodiče (i když nežijí) žadatele: 
 

OTEC 

Jméno: ……………………………….. Příjmení: …………………………………………...... 

Rodné příjmení: ……………………………………………………………………………...... 

Datum a místo jeho narození: ………………………………………………………………..... 

Jeho státní občanství v době Vašeho narození: ………………………………………….....…. 
 

MATKA 

Jméno: ……………………………….. Příjmení: …………………………………………...... 

Rodné příjmení: ……………………………………………………………………………...... 

Datum a místo jejího narození: ……………………………………………………………....... 

Její státní občanství v době Vašeho narození: ……………………………………………….... 

Poslední bydliště rodičů v ČR (Československu): ..………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………..... 

Předcházející bydliště v ČR (Československu): ……………………………………………..... 

Jejich bývalá domovská příslušnost: ………………………………………………………....... 
 

 

tímto žádám o vydání 
(označte druh osvědčení, o jehož vydání žádáte) 
 

 osvědčení podle § 43 zákona o státním občanství České republiky 

 

 osvědčení podle § 43 zákona o státním občanství České republiky s uvedením 

údaje o tom, 

 

 kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či 

československé státní občanství nabyla 

 kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či 

československé státní občanství pozbyla 

 že k datu ………….. nebo v období od …………..  

do ………….. byla českým státním občanem či československým státním 

občanem 

 

 osvědčení podle § 48 zákona o státním občanství České republiky o tom, že 

fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky 

 

 

 
 

 

Datum: 

 

 

      ………..........……………………………… 

                                                                                            Podpis žadatele  

 

 

 

 

 



 

Průkaz totožnosti žadatele:    ………………………. 

č…………..………………vydán dne…………………….. 

kým ………………………………………. 

 

 

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje: 

 

 

Osvědčení je požadováno zaslat na adresu: 

 

 

 

a) správní poplatek uhrazen při podání žádosti

: 

   příjmový doklad č………….........…………… připojen v příloze. 

 

b) bez poplatku. 

                                                 

 Nehodící se škrtněte 

 


