
Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
podle § 34 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Já, níže podepsaná/podepsaný

....................................................................................................................................................................
(jméno a příjmení, případně rodné příjmení prohlašovatelky/ prohlašovatele*)

....................................................................................................................................................................
(datum, místo narození, osobní stav prohlašovatelky/ prohlašovatele*)

....................................................................................................................................................................
(státní občanka/ občan*)

....................................................................................................................................................................
(současné bydliště - doručovací adresa prohlašovatelky/ prohlašovatele*)

....................................................................................................................................................................
(adresa posledního trvalého pobytu v ČR nebo prohlášení, že takový nikdy neměla/ neměl*)

tímto činím prohlášení o nabytí státního občanství České republiky 
podle § 34 zákona o státním občanství České republiky

Dále prohlašuji, že mi byly v minulosti neoprávněně vydány následující doklady prokazující 
české/ československé státní občanstvíi1 a byla/ byl jsem v dobré víře, že jsem státním 
občanem České republiky:
označení dokladu:
číslo dokladu:
datum vydání dokladu:
správní orgán který doklad vydal:

K prohlášení připojuji2:

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad 
o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela / manželky nebo partnera/ partnerky,
c) všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které byly 
prohlašovateli/ prohlašovatelce vydány a kterými disponuje.
Beru na vědomí, že toto prohlášení je zároveň důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb, správní řád.

                                                
 Nehodící se škrtněte
1 Prohlašovatel uvede všechny neoprávněně vydané doklady prokazující jeho české / československé státní 
občanství, kterými buď přímo disponuje, nebo jejichž existence si je vědom.
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).



Poučení: Podle § 63 odst. 1 pís. 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.

Prohlašovatelka/ prohlašovatel byla poučena/ byl poučen, že nabytí státního občanství České republiky 
může mít vliv na jeho dosavadní státní občanství. 

V .......................................... dne ...................                         ...................................................................
                                                                                                      podpis prohlašovatelky/ prohlašovatele

Totožnost prohlašovatelky/ prohlašovatele ověřena podle dokladu:
vydaného dne:                                                         platného do:

Prohlášení přijal:

.................................................................................                                                                                                                                                      
jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního úředníka                    razítko zastupitelského úřadu ČR

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

razítko ZÚ ČR                                                             ..............................................................
        jméno, příjmení, funkce a podpis 

   oprávněné úřední osoby

                                                




