
* Nehodící se škrtněte/risque o inadequado 
** Označte variantu 

Žádost a dotazník 
ke zjištění  státního občanství České republiky  

a vydání osvědčení o státním občanství České republiky* 
Solicitação e questionário para verificação da cidadania  tcheca  

e emissão de certidão da cidadania tcheca* 

 
1) Žadatel(ka)/solicitante: 

Jméno/nome(s):…………..……….….……….. Příjmení/sobrenome(s): …………….…….………….……………..….. 

Rodné příjmení/sobrenome de solteira: …...………………………..……… Rodné číslo ……………….…...………….. 

Datum, místo a okres (stát) narození/data e cidade de nasc.: ……………………………………….…………………... 

Bydliště (současné)/residência (atual): ……………………………………………………………………………….... 

Nynější cizí státní občanství (pokud je máte) ……………………………….…………………………………… 

Datum nabytí cizího občanství (den, měsíc, rok) ……………………………………...…………………………. 

Způsob nabytí **):   na vlastní žádost 
     v souvislosti s uzavřením manželství 
     narozením 
     jiným způsobem (jakým): ………………………………………………….... 

Rodinný stav/estado civil *):  svobodný(á)/solteiro(a)     ženatý(vdaná)/casado(a)    rozvedený(á)/divorciado(a)     ovdovělý(á)/viúvo(a) 

Poslední trvalé bydliště v ČR/última residência permanente na Rep. Tcheca: ………….………………………………………….. 

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

Všechna předcházející bydliště na území ČR/todas as residências anteriores na Rep. Tcheca: …………………………………….. 

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

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

Bývalá domovská příslušnost:  

K jaké národnosti jste se hlásil/a při sčítání lidu 
v roce 1930 …………………….  v roce 1941 (Slovensko) ……………………….. 
v roce 1950……………………..  

Doba platnosti posledního čs. (českého) cestovního pasu do: .…………………………………………………… 

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

Účel vydaného osvědčení: …………………………..…………………………..……………………………… 

 
2) Manžel(ka)/esposo(a) : 

Jméno/nome(s):…………..……….….……….. Příjmení/sobrenome(s): …………….…….………….……………..….. 

Rodné příjmení/sobrenome de solteiro(a): …………………………………………………………………………….….. 

Datum a místo narození/data e cidade de nasc.: …………………………………………………………...……….…....... 

Jeho(její)* státní občanství v době uzavření manželství/cidadania dele(a) no momento do casamento: …………….………………  

Jeho(její)* nynější státní občanství/cidadania dele(a) atual: ……………………………………………………………… 

Datum a místo uzavření manželství/data e cidade  do casamento: ………………………………………….…..…………... 



* Nehodící se škrtněte/risque o inadequado 
** Označte variantu 

Datum a způsob zániku manželství/data e motivo do termino do casamento:…………………….……………… …….……… 

Jeho(její)* poslední bydliště v ČR/última residência dele(a) na Rep. Tcheca: …………………………………………………… 

 
3) Rodiče (i když nežijí) žadatele/pais (mesmo não vivos) do solicitante: 
OTEC/PAI 

Jméno/nome(s):…………..……….….……….. Příjmení/sobrenome(s): …………….…….………….……………..….. 

Rodné příjmení/sobrenome de solteiro: ……...……………………………………………………………………….….. 

Datum a místo narození/data e cidade  de nasc.: …………………………………………………………...……….…...... 

Jeho státní občanství v době Vašeho narození/cidadania dele no momento do nacs. do solicitante:.………………………………….. 

MATKA/MÃE 

Jméno/nome(s):…………..……….….……….. Příjmení/sobrenome(s): …………….…….………….……………..….. 

Rodné příjmení/sobrenome de solteira: ……………………………………………………...……………………….….. 

Datum a místo narození/data e cidade  de nasc.: …………………………………………………………...…...…….…... 

Její státní občanství v době Vašeho narození/cidadania no momento de nacs. do solicitante: ………………………………….... 

 
Poslední bydliště rodičů v ČR (Československu)/ última residência dos pais na Rep. Tcheca (Tchecoslováquia): ……………………….. 

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

Předcházející bydliště v ČR (Československu)/ residências anteriores na Rep. Tcheca (Tchecoslováquia): .…………………………… 

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

Jejich bývalá domovská příslušnost/domicílio anterior dos pais:  .………………………………………………………... 

 
4) Doklady svědčící o českém státním občanství žadatele: (kopie pořízené z originálu a připojené k žádosti) 

rodný(křestní) list žadatele, otce, matky, oddací list žadatele, rodičů * 
doklad o přidělení rodného čísla žadatele, otce, matky, domovský list žadatele, otce, matky * 
(ne)platný český/československý cestovní pas žadatele, otce, matky * 
(ne)platné osvědčení o českém/československém státním občanství žadatele, otce, matky * 
 
5. Poznámky: 
 

 

 

V/Em:…………… dne/no dia:………………….   …………………………………………….. 
         Podpis žadatele/assinatura do solicitante 

 

Totožnost žadatele ověřil podle:             …………………….. 

 
L.S.  …………………………………………………... 

           Jméno, funkce a podpis pracovníka ZÚ  

São Paulo 

českého / brazilského OP / CD / identifikačního průkazu č. 


