
A) ŽADATEL – APPLICANT 

Jméno 

Name 

 

Příjmení 

Surname 

 

Datum narození 

Date of birth 

 Místo narození (město, stát) 

Place of birth (town, state) 

 

 

Bylo Vaše narození registrováno v ČR? 

Has your birth been registered with the Czech authorities? 

 

Máte český rodný list? 

Do you have a Czech Birth Certificate? 

 

 

Změnil/a jste někdy jméno/příjmení?
1
 

Have you ever changed your name(s)/surname(s)?
1 

 

Okolnosti 

Reason 

 

 

 Jakého státu 

Of which state 

Datum nabytí 

Date of acquisition 

Způsob nabytí
2
 

How acquired
2 

Občanství (všechna 

státní občanství, která 

máte nebo jste měl/a) 

Citizenship(s) (all 

citizenships you currently 

have or did have)
 

   

Osobní stav 

Marital status 

 Datum a místo sňatku 

Date and place of marriage 

 

Byl sňatek registrován v ČR? 

Has your marriage been registered 

with the Czech authorities? 

 Máte český oddací list? 

Do you have a Czech Marriage Certificate? 

 

Občanství Vašeho manžela/manželky v době nabytí Vašeho cizího občanství (jiného 

než českého) 

Citizenship of your spouse when you acquired foreign citizenship (other than Czech) 

 

Bylo manželství rozvedeno? 

Have you been divorced? 

 

Datum a místo rozvodu 

Date and place of divorce 

 

 

                                                           
1 České doklady a dokumenty Vám musí být vydány podle jména, které je v českých záznamech, a to zároveň nemůže být 

jiné, než na Vašich cizozemských dokumentech. 

  Your Czech documents must be issued in the name that is registered with Czech authorities and this name must be the 

same as your name in your foreign documents. 
2
 Např. narozením, sňatkem, na vlastní žádost, naturalizace, … 

   E.g. by birth, marriage, your own choice, naturalisation, … 
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Měl/a jste někdy trvalý pobyt na území ČR/ČSR? 

Have you ever had a permanent residence address in the Czech Republic/Czechoslovakia? 

 

Vaše poslední adresa v ČR/ČSR 

Your last address in the Czech 

Republic/Czechoslovakia 

 

Datum Vašeho odchodu z ČR 

Date you left the Czech Republic/Czechoslovakia 

 

Vzdal/a jste se někdy občanství ČR/ČSR? 

Did you renounce citizenship of the Czech Republic/Czechoslovakia? 

 

Datum a okolnosti 

Date and circumstances 

 

Bylo Vám občanství ČR/ČSR odebráno? 

Were you deprived of citizenship of the Czech Republic/Czechoslovakia? 

 

Datum a okolnosti 

Date and circumstances 

 

 

Byl Vám někdy vystaven pas/občanský průkaz ČR/ČSR? 

Have you ever had a passport/ID card issued by the Czech Republic/Czechoslovakia? 

 

Typ dokladu + datum vydání 

 

Document type + date of issue 

 

Jaký máte platný doklad totožnosti? 

Which valid identity document do you currently have? 

 

Jaké máte v současnosti české dokumenty? 

Which Czech documents do you have at the moment? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace, které považujete za důležité: 

Other information you think significant: 
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Kontaktní údaje 

Contact details 

Telefon 

Phone 

 Email  

Adresa v UK 

Address in the UK 

 

 

Zaškrtněte prosím dokumenty, které máte k dispozici: 

Please tick the documents you have: 

 dokumenty týkající se narození (např. rodný list, výpis z matriky narozených a pokřtěných, křestní list) 

documents regarding the birth (e.g. Birth Certificate, statement from the Register of Newborns and 

Christened, Certificate of Christening) 

 oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství 

Marriage Certificate or Civil Partnership Certificate 

 doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství  

Divorce Certificate or document about dissolution of civil partnership 

 úmrtní list 

Death Certificate 

 dřívější dokumenty o státním občanství 

earlier documents confirming state citizenship(s) 

 dokumenty potvrzující datum a způsob nabytí cizího občanství (např. naturalizační listina) 

documents stating the date and type of acquisition of foreign citizenship (e.g. Naturalisation 

Certificate) 

 doklad o osvojení 

adoption certificate 

 rozhodnutí prezidenta republiky (propuštění ze státního svazku) nebo potvrzení o zrušení rozhodnutí 

prezidenta ve věci státního občanství 

Ruling of the President (deprivation of Czech citizenship) or Presidential pardon regarding citizenship 

 jiné, uveďte jaké: 

other, please state which: 

 

 

 

 

 

 

 


