
Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

podle § 32 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o státním občanství České republiky)

Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení prohlašovatele

Datum a místo narození

Státní občanství Rodinný stav

Adresa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

Doručovací adresa

tímto činím prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 32 
zákona o státním občanství České republiky.

K prohlášení připojuji1:

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, 
doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo registrovaného 
partnera,

c) doklad o tom, že nejsem státním občanem Slovenské republiky.

do prohlášení zároveň podle § 32 odst. 3 zákona o státním občanství České 
republiky zahrnuji i své dítě (děti) mladší 18 let

Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení dítěte

Datum a místo narození

Státní občanství

K prohlášení za dítě připojuji1:

a) rodný list,

b) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky,

c) souhlas dítěte staršího 15 let s nabytím státního občanství České republiky opatřený úředně 
ověřeným podpisem,

d) souhlas druhého rodiče dítěte s nabytím státního občanství České republiky opatřený úředně 
ověřeným podpisem.



Beru na vědomí, že toto prohlášení je zároveň důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poučení: Podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o státním občanství České republiky se přestupku dopustí 
fyzická osoba tím, že jako prohlašovatel uvede v prohlášení o nabytí občanství České republiky 
nepravdivý nebo neúplný údaj.

Prohlašovatel byl poučen, že nabytí státního občanství České republiky může mít vliv na jeho 
dosavadní státní občanství.

V  dne 
podpis prohlašovatele

Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu: 

vydaného dne: platného do: 

Prohlášení přijal:

podpis konzulárního úředníka a razítko zastupitelského úřadu ČR

Souhlas dítěte staršího 15 let s nabytím státního občanství České republiky

Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení

Datum a místo narození

Prohlašuji, že souhlasím s nabytím státního občanství České republiky.

V  dne 
podpis dítěte staršího 15 let

Totožnost dítěte staršího 15 let ověřena podle dokladu: 

vydaného dne: platného do: 

Podpis dítěte staršího 15 let byl učiněn před:

podpis konzulárního úředníka a razítko zastupitelského úřadu ČR

                                               
1 Prohlašovatel níže uvedené doklady nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou příslušný správní orgán může ověřit 

ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z registru rodných čísel, z informačního 
systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů, z informačního systému evidence cestovních 
dokladů nebo z informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů (§ 67 zákona o státním občanství České 
republiky).




