
ŽÁDOST A DOTAZNÍK 
ke zjištění státního občanství České republiky a

vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR

Jméno(a), příjmení,rodné příjmení ………………………………………………………….

Datum, místo, okres(stát)narození   ………………………………………………………...

Současné trvalé bydliště …………………………………………………………….............

Cizí státní občanství                       MÁM                   NEMÁM   nehodící se škrtněte
Způsob nabytí cizího státního občanství ……………………………………………………
(např. na vlastní žádost, uzavřením manželství, adopcí, narozením, prohlášení, atd.)

Rodinný stav …………………………..

Předcházející bydliště v ČR ………………………………………………………………...

Účel vydání osvědčení ……………………………………………………………………...

Platnost posledního cestovního pasu ČR do: ……………………………………………….

Datum odchodu z České republiky (Československa) ……………………………...............

MANŽEL, MANŽELKA

Jméno(a),příjmení,rodné příjmení …………………………………………………………..

Datum a místo narození …………………………………………………………………….
Státní občanství v době uzavření manželství ……………………………………………….
Datum a místo uzavření manželství ………………………………………………………...
Datum a způsob zániku manželství …………………………………………………………
Poslední bydliště v ČR ……………………………………………………………………...

ÚDAJE O RODIČÍCH (i když nežijí)

Otec
Jméno(a) a příjmení ………………………………………………………………………...

Datum a místo narození …………………………………………………………………….
Jeho státní občanství v době Vašeho narození ………………………………………..........

Matka
Jméno(a), příjmení, rodné příjmení …………………………………………………………
Datum a místo narození …………………………………………………………………….
Její státní občanství v době Vašeho narození ………………………………………………

Poslední bydliště rodičů v ČR ………………………………………………………………
Předcházející bydliště rodičů v ČR …………………………………………………………
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  PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem uvedl (a) všechny údaje v dotazníku pravdivě a že jsem:

1. se do 31.12.1992 nestal(a) státním občanem USA
2. se do dnešního dne nestal(a) na vlastní žádost občanem cizího státu
3. do dnešního dne nepozbyl(a) státní občanství ČR
4. souhlasím se zhotovením kopií rodných listů, příp. oddacího listu a kopií OP nebo 

CD  s tím,  že  kopie  budou  použity  pro  úkon  vyhotovení  osvědčení  o  státním 
občanství

Poučení:
1. Byl(a) jsem upozorněn(a) na skutečnost, že nabytím cizího státního občanství na vlastní
    žádost, tj. projevem vůle, po 1.1.1993 dochází automaticky ke ztrátě státního  občanství
    ČR  dle  zákona  č. 40/1993 Sb.,  v platném   znění,  o  nabývání  a  pozbývání   státního

          občanství ČR.

Osvědčení převezmu:     osobně na ………………………… úřadě v ……………………
                                          zašlete poštou na adresu mého trvalého pobytu

v ……………………………  dne …………………………………

                                                                                 ………………………............................
                                                                                                       podpis žadatele

Totožnost žadatele ověřena: č. dokladu ……………………………………

                                              kdy a kým vydán ……………………………..

 

                                                                                  ………………………………………
                                                                                      razítko a podpis pracovníka úřadu




