
*Nehodící se škrtněte/risque o incorreto 
(x) 

Uveďte, jakým způsobem jste cizí státní občanství nabyl/a, tzn. zda automaticky ze zákona (např. narozením, určením otcovství, osvojením, 
sňatkem), nebo na základě výslovného projevu vůle (žádosti, souhlasu, prohlášení nebo jiného úkonu směrujícího k nabytí cizího státního 
občanství), tj. např. naturalizací, udělením, prohlášením, volbou, popř. jiným způsobem. Máte-li k dispozici doklad o způsobu nabytí cizího 

státního občanství, připojte k prohlášení jeho kopii. / Meio pelo qual adquiriu a cidadania: i.e. automaticamente segundo a lei (nascimento, 

reconhecimento de filho, adoção, casamento) ou por vontade própria (por exemplo: solicitação, declaração por meio da qual adquiriu a 

cidadania, i.e. naturalização, declaração ou outro meio). Anexe a cópia  deste documento. 

 

PROHLÁŠENÍ /DECLARAÇÃO 
( v případě nezletilé osoby – menores de idade) 

 

Jméno/nome: ............................................................................................................................……………….. 
Příjmení/sobrenome: ..................................................................................................................…………….…. 
Datum a místo narození/data e cidade de nascimento: .............................................................…………………….. 
……….......................................................................................................................................……………... 
Rodné číslo/número do registro de nasc. tcheco: .........................................................……………….………………. 
 

Jako zákonní zástupci (zákonný zástupce) shora uvedeného nezletilého dítěte prohlašujeme (prohlašuji), 
že toto nezletilé dítě/Como responsável(is) legal(is) pelo acima referido menor de idade, declaro(amos) que esta criança 

 
1) Že v době od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1992 volbou nebo udělením státní občanství Slovenské 

socialistické republiky nebo Slovenské republiky no período de 1.1.1969 a 31.12.1992, a cidadania da República 

Socialista Eslovaca ou da República Eslovaca, por escolha ou concessão,  
a) nenabylo/não adquiriu*,  
b) nabylo/adquiriu*, 
 

2) že cizí státní občanství/ outra cidadania  
a) nenabylo/não adquiriu*,  
b) nabylo/adquiriu*                jakého státu (jakých států): 

……………………………………………………………. 
    den, měsíc a rok jeho (jejich) nabytí: 

.................…………………………................................... 
                                      způsob jeho (jejich) nabytí: (x)  
                                      ..………………………….................................................. 

 
Beru (bereme) na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád./Estou(estamos) ciente(s) de que esta declaração é meio comprobatório, segundo o § 51, art. 1 da Lei no. 

500/2004 do Cód. do regulamento administrativo.  
  
Poučení: Podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se 
přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu 
orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody. Instrução: Segundo o § 21, art. 1, item c) 

da Lei no. 200/1990 do Cód. sobre as transgressões, na versão vigente, comete a transgressão quem de propósito apresenta a informação 

incorreta ou incompleta ou quem oculta a informação com o objetivo de conseguir vantagem injustificada. 
 
Jméno a příjmení/nome e sobrenome: ..................................................................................................................... 
Datum a místo narození/data e cidade de nasc.: ….................................................................................................. 
Rodné číslo/ número do registro de nasc. tcheco: ........................................................……………….………………. 
Právní vztah k zastoupenému/relação legal com o representante: ............................................................................ 
(např. rodič, poručník, opatrovník/por exemplo pai, mãe, tutor) 
 
 
Místo a datum/local e data: ............................................ Podpis/y prohlašovatele (prohlašovatelů)/ 
    assinatura do(s) declarante(s):  
 

                         ……………………………………………….. 
 
Totožnost prohlašovatele ověřena podle: 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce a podpis pracovníka ZÚ:    L. S. 
 
  

São Paulo,  

 českého / brazilského OP / CD / identifikačního průkazu č./número do RG: .....................….….…….... 


