PROHLÁŠENÍ
(v případě nezletilé osoby)
1. Jméno/a a příjmení
2. Datum a místo (stát) narození
3. Rodné číslo

Jako zákonní zástupci (zákonný zástupce) shora uvedeného nezletilého dítěte
prohlašujeme (prohlašuji), že toto nezletilé dítě cizí státní občanství:
a) nenabylo*
b) nabylo*,

- jakého státu (jakých států):
- den, měsíc a rok jeho (jejich) nabytí:
- způsob jeho (jejich) nabytí: (x)

4. Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení prohlašovatele
5. Datum a místo narození
6. Rodné číslo
7. Právní vztah k zastoupenému (např. rodič, poručník, opatrovník):

Poučení:
Beru na vědomí, že toto prohlášení je zároveň důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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 státního občanství České republiky nepravdivý nebo neúplný údaj.
Prohlašovatel byl poučen, že nabytí státního občanství České republiky může mít vliv na jeho dosavadní státní občanství, případně i
dosavadní státní občanství jeho dítěte (dětí).
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.html
8. V

9.

dne
10. Podpis prohlašovatele

11. Totožnost

prohlašovatele ověřena podle dokladu

Prohlášení přijal:

12. Jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního úředníka

* Nehodící se škrtněte

13. Razítko zastupitelského úřadu ČR

Uveďte, jakým způsobem dítě cizí státní občanství nabylo, tzn. zda automaticky ze zákona (např. narozením, určením
otcovství, osvojením,), nebo na základě výslovného projevu vůle (žádosti, souhlasu, prohlášení nebo jiného úkonu
směrujícího k nabytí cizího státního občanství) svých zákonných zástupců (svého zákonného zástupce), tj. např.
naturalizací, udělením, prohlášením, volbou, popř. jiným způsobem. Máte-li k dispozici doklad o tom, jakým způsobem
dítě cizí státní občanství nabylo, připojte k prohlášení jeho kopii.
(x)

