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PROHLÁŠENÍ O NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ  

ČESKÉ REPUBLIKY 
podle § 31 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 

 

 
Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení prohlašovatele: 

 

  

Datum a místo narození: 

 

Státní občanství: 

 

Rodinný stav: 

 

Adresa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České 

republiky: 

 

 

Doručovací adresa: 

 

 

Tímto činím prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle 

§ 31 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky. 

 
K pozbytí českého či československého státního občanství rodiče / prarodiče1 došlo 

dne    na základě2    

 

 

 

K prohlášení připojuji1:     

 

a) rodný list prohlašovatele 

 

b) oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu 

manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela 

nebo registrovaného partnera 

 

c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní 

listy3 

 

d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo 

jejich úmrtní listy3 

 

e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního 

občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů prohlašovatele4 

 



2 

 

 

Beru 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 písm. 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. 

 

Prohlašovatel byl poučen, že nabytí státního občanství České republiky může mít vliv na jeho 

dosavadní státní občanství. 

 

  

V                         dne     …………………………………… 

                podpis prohlašovatele 

 

 

Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu: 

 

vydaného dne:       platného do: 

 

Prohlášení přijal: 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis                        

oprávněné úřední osoby      otisk úředního razítka  

 

_____________________________________ 

Správní poplatek uhrazen při přijetí prohlášení: (pokladní doklad č.                         ). 

 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis                        

oprávněné úřední osoby      otisk úředního razítka  

 

 

 

 

 

 

1 Nehodící se škrtněte. 
2 Uveďte právní skutečnost, na jejímž základě došlo k pozbytí českého / československého státního 

občanství. 
3 Prohlašovatel tyto doklady předkládá, pokud jsou nezbytné pro učinění prohlášení. 
4 Uveďte, jaký konkrétní doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého / československého 

státního občanství je k prohlášení přikládán. 
 

                                                 


