
PROHLÁŠENÍ  

o vzdání se státního občanství České republiky 
podle § 40 odst. 4 zákona č. 186/2013 Sb., o státním 

občanství České republiky a o změně některých zákonů  
 
 

1. učiněné dne  2. před zastupitelským úřadem ČR v  

 

3. Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení prohlašovatele 

 

4. Datum a místo narození 

 

5. Rodinný stav 

 

6. Státní občanství 

 

7. Adresa posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky nebo prohlášení, že 
takový nikdy neměl 

 

8. Doručovací adresa 

 

 
 

státní občan České republiky, tímto činím, vědom si všech následků, 
prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle 

§ 40 zákona o státním občanství České republiky. 
 
 

K prohlášení připojuji1: 

 9. doklad prokazující pobyt v cizině 

 
 10. doklad o tom, že nejsem v České republice přihlášen k trvalému pobytu 

  

 11. doklad prokazující nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení 
nabytí cizího státního občanství  

 
 

Do prohlášení zároveň podle § 40 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky 
zahrnuji i své dítě (děti) mladší 18 let. 

 
12. Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení dítěte 

 

13. Datum a místo narození 

 

                                                 
1 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). 



14. Státní občanství 

 

15. Doručovací adresa 

 

 
K prohlášení za dítě (děti) připojuji2: 

 17. doklad prokazující pobyt dítěte v cizině 

 
  18. doklad o tom, že není v České republice přihlášeno k trvalému pobytu  

  

 19. doklad prokazující nabytí cizího státního občanství dítětem nebo doklad prokazující 
přislíbení nabytí cizího státního občanství dítětem  

  

  20. souhlas dítěte staršího 15 let s pozbytím státního občanství České republiky (s úředně 
ověřeným podpisem)3  

 
  21. souhlas druhého rodiče dítěte s pozbytím státního občanství České republiky (s úředně 

ověřeným podpisem)  

 
 

22. Prohlašovatel zároveň prohlašuje, že ke dni učinění prohlášení disponuje těmito platnými doklady, 
prokazujícími státní občanství České republiky4 

 

 

23. V  24. dne    

 25. podpis prohlašovatele 

 

26. Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu  

27. vydaného dne  28. kým  29. platného do  

 
Prohlášení přijal: 

 
 
 
 
 
 
 

 

30. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního 
úředníka 

31. razítko zastupitelského úřadu ČR 

 

                                                 
2 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) 
3 Pokud se činí prohlášení za dítě podle ustanovení § 40 odst. 5 zákona o státním občanství České republiky jeho zákonný 
zástupce nebo opatrovník, uveďte jeho osobní údaje; je-li dítě starší 15 let, připojí svůj souhlas s nabytím státního občanství 
České republiky). Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. 
4 Pokud je do prohlášení zahrnuto rovněž dítě, uvedou se i jeho doklady prokazující státní občanství České republiky 



Souhlas dítěte staršího 15 let s pozbytím státního občanství 
České republiky 

 
 

32. Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení 

 

33. Datum a místo narození 

 

 
 
 Prohlašuji, že souhlasím s pozbytím státního občanství České republiky. 
 
 

34. V 
 

35. dne 
   

 36. podpis dítěte staršího 15 let 

 
 
 

37. Totožnost dítěte staršího 15 let ověřena podle dokladu  

38. vydaného dne  39. kým  40. platného do  

 
 
 

Podpis dítěte staršího 15 let byl učiněn před: 

 
 
 
 
 
 
 

 

41. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního 
úředníka 

42. razítko zastupitelského úřadu ČR 
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