
Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky 

dítěte 
podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky 

a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
 

 

My, níže podepsaní  
 

....................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, případně rodné příjmení, datum a místo narození) 

 

a 
 

...................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, případně rodné příjmení, datum a místo narození) 

 

zákonní zástupci dítěte 
 

.................................................................................................................................................................... 

(jméno a příjmení, případně rodné příjmení) 
 

.................................................................................................................................................................... 

(datum a místo narození) 
 

.................................................................................................................................................................... 

(státní občanky/ občana*) 
 

.................................................................................................................................................................... 

(současné bydliště - doručovací adresa dítěte) 

 

.................................................................................................................................................................... 

(adresa posledního trvalého pobytu v ČR nebo prohlášení, že takový nikdy nemělo) 
 

tímto činíme prohlášení o nabytí státního občanství České republiky 

podle § 31 zákona o státním občanství České republiky.
1
 

 

K pozbytí státního českého/ československého* občanství došlo před 1. lednem 2014 a to  
 

dne ................................na základě 
2
 …………………………………………………………… 

 

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

 
K prohlášení připojujeme

3
: 

 a) rodný list dítěte, 

 b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo úmrtní listy, 

pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení, 

 c) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo jejich 

úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení, 

                                                 
*) Nehodící se škrtněte 
1
 Pokud činí prohlášení pouze jeden z rodičů, musí být připojen souhlas druhého rodiče dítěte s nabytím státního 

občanství České republiky 
2
 Uveďte právní skutečnost, na jejímž základě došlo k pozbytí českého/ československého státního občanství. 

3
 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). 



 d) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého/ československého státního občanství 

dítěte
4
: 

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

 

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

 

 e) souhlas dítěte staršího 15 let s nabytím státního občanství České republiky, 

 f) ověřený souhlas druhého rodiče, pokud činí prohlášení pouze jeden z rodičů* 

 g) úřední doklad prokazující, že jde o zákonné zástupce, pokud nedostačuje rodný list dítěte. 
 

Bereme 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 pís. 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. 

 

Zákonní zástupci byli poučeni, že nabytí státního občanství České republiky může mít vliv na 

dosavadní státní občanství dítěte.  

 
 

V .......................................... dne .............................................     

 

 

..........................................................................                .......................................................................... 

                                                         podpisy zákonných zástupců 

 
 

 

Totožnost prohlašovatelů ověřena podle těchto dokladů:  

 

OP/CD

 č.:    ……………..……………..……………….… 

 

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

(vydaného kde, kdy, platnost) 

 

OP/CD

 č.:    ……………..……………..……………….… 

 

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

(vydaného kde, kdy, platnost) 

 
 

Žádost přijal:    ……………………………………………………..…………………………. 
 

otisk úředního razítka:              jméno, příjmení, funkce a podpis  

                                  oprávněné úřední osoby 
 

 

Správní poplatek byl uhrazen při přijetí prohlášení dne: 

                                                 
 

*) Nehodící se škrtněte 
4
 Uveďte, jaký konkrétní doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého/ československého státního 

občanství je k prohlášení přikládán. 

 



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 dle OP/CD č.: …………………………………… 

 

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

(vydaného kde, kdy, platnost) 

 

Podpis dítěte staršího 15 let byl učiněn před: 

 
 

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

otisk úředního razítka:              jméno, příjmení, funkce a podpis  

                                  oprávněné úřední osoby 

 

 

 


