Označení správního orgánu, kterému je žádost určena: ………………………………..……..

ŢÁDOST 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)
Fyzická osoba podávající ţádost o vydání osvědčení1):
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Datum a místo narození: ………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Doručovací adresa: ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ţádám o vydání osvědčení pro dítě mladší 15 let2)
Údaje o otci dítěte mladšího 15 let, pro které má být osvědčení vydáno
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………
Datum a místo narození: ………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu (posledního pobytu): …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Státní občanství ke dni narození dítěte: ………………………………………………………...
Osobní stav ke dni narození dítěte: ……………………………………………………………..
Údaje o matce dítěte mladšího 15 let, pro které má být osvědčení vydáno
Jméno a příjmení (včetně rodného příjmení a případně všech předešlých příjmení):
…………………………………………………………………………………………………..
Datum a místo narození: ………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu (posledního pobytu): …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Státní občanství ke dni narození dítěte: ………………………………………………………...
Osobní stav ke dni narození dítěte: ……………………………………………………………..
1)

Pokud žádost o vydání osvědčení podává fyzická osoba, které má být osvědčení vydáno, uvede se pouze „viz.
přiložený dotazník“.
2)
Údaje týkající se dítěte, pro které je osvědčení vydáváno, se uvedou v dotazníku ke zjištění státního občanství
České republiky a vydání osvědčení, který se k žádosti přikládá.

Tímto ţádám 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, ţe fyzická
osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky

K ţádosti o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení připojuji3):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V ……………………………….. Dne ………………………………………………………
Podpis žadatele: …………………………………………..

Totoţnost ţadatele ověřena dle OP/CD č.: ……………..……………..……………….…
…………………………………………………………………………………………….…….
(vydaného kde, kdy, platnost)
Ţádost přijal: ……………………………………………………..………………………….
otisk úředního razítka:

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

3)

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona o státním občanství České republiky je třeba k žádosti
o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení připojit doklady týkající se státního občanství
fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, a to
a) rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do
partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého
manžela nebo partnera,
b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad
o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
c) dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máli tyto doklady žadatel k dispozici,
d) doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
e) doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona o státním občanství České republiky žadatel na vyžádání krajského úřadu
předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické
osoby.

