
ŽÁDOST  
o zjištění státního občanství České republiky a vydání  

osvědčení o státním občanství České republiky  
podle § 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním 

občanství České republiky a o změně některých zákonů  
 
 

Fyzická osoba podávající žádost o vydání osvědčení: 

1. Jméno a příjmení 

 

2. Datum a místo narození 

 

3. Adresa posledního trvalého pobytu  

 

4. Doručovací adresa 

 

5. E-mail (nepovinné) 

 

 
 
 
Pokud žádáte o vydání osvědčení pro dítě mladší 15 let nebo za zemřelou fyzickou osobu, 
označte příslušnou variantu: 
 
 
 6. Žádám o vydání osvědčení pro dítě mladší 15 let1 

 
 
Údaje o otci dítěte mladšího 15 let, pro které má být osvědčení vydáno 

7. Jméno a příjmení 

 

8. Datum a místo narození 

 

9. Adresa trvalého pobytu (posledního pobytu) 

 

10. Osobní stav ke dni narození dítěte 

 

11. Státní občanství ke dni narození dítěte 

 

 

                                                 
1 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. 



Údaje o matce dítěte mladšího 15 let, pro které má být osvědčení vydáno 

12. Jméno a příjmení 

 

13. Datum a místo narození 

 

14. Adresa trvalého pobytu (posledního pobytu) 

 

15. Osobní stav ke dni narození dítěte 

 

16. Státní občanství ke dni narození dítěte 

 

 
 
 17. Žádám o vydání osvědčení za zemřelou fyzickou osobu 

 
 
Údaje nezbytné pro vydání osvědčení pro zemřelou fyzickou osobu:2 

18. Datum a místo úmrtí 

 

19. Příbuzenský poměr k zemřelé osobě 

 

20. Právní zájem na vydání osvědčení pro zemřelou osobu 

 

 
tímto žádám o vydání 
(označte druh osvědčení, o jehož vydání žádáte) 
 

 21. osvědčení podle § 43 zákona o státním občanství České republiky 

 
 22. osvědčení podle § 43 zákona o státním občanství České republiky s uvedením údaje o 

tom  
 

 23. kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či 
československé státní občanství nabyla  

 

 24. kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či 
československé státní občanství pozbyla  

 

 25. že k datu   26. nebo v období od  27. do 

 
 28. byla českým státním občanem či československým státním občanem 

 

 29. osvědčení podle § 48 zákona o státním občanství České republiky o tom, že fyzická 
osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky 
 

 

 
 

                                                 
2 Ostatní údaje týkající se zemřelé fyzické osoby, pro kterou je osvědčení vydáváno, se uvedou v dotazníku ke zjištění státního 
občanství České republiky a vydání osvědčení, který se k žádosti přikládá. 



K žádosti o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení připojuji3:     
 
 30. rodný list  31. oddací list  32. doklad o vzniku partnerství 

 
 33. doklad o rozvodu manželství  34. doklad o zrušení partnerství      

 
 35. úmrtní list zemřelé manželky/manžela/partnerky/partnera  36. rodné listy rodičů 

 
 37. oddací list rodičů  38. doklad o rozvodu manželství rodičů 

 
 39. úmrtní listy rodičů  40. dříve vydané doklady o státním občanství žadatele 

 
 41. dříve vydané doklady o státním občanství rodičů  42. doklad o osvojení 

 
 43. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství 

 
 
 
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi vyplývajícími 
z platných právních předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.htm 

 
 
 

44. V  45. dne    

 46. podpis žadatele 

 
 
 

47. Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu  

48. vydaného dne  49. kým  50. platného do  

 
 
 
Žádost přijal: 

 
 
 
 
 
 
 

 

51. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního 
úředníka 

52. razítko zastupitelského úřadu ČR 

 
 
 

                                                 
3 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. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.htm
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