
DOTAZNÍK 
k žádosti o nabytí státního občanství České republiky 
určením otcovství podle § 28 zákona č. 186/2013 Sb. 

 

 

Dítě, jehož se žádost o nabytí státního občanství určením otcovství týká  
 

1. Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení  

2. Datum a místo narození  

3. Rodné číslo, bylo-li přiděleno  

4. Státní občanství  

5. Bydliště   

6. Finanční prostředky, ze kterých jsou zajišťovány životní potřeby a náklady dítěte 

 

7. Čerpání dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi dítětem 

 

8. Druh pobytu, který dítě v České republice má nebo v minulosti mělo 

 

9. Bylo za dítě již v minulosti žádáno o státní občanství České republiky, pokud ano kdy a kde 

 

 
 

Matka dítěte  
 

10. Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení  

11. Datum a místo narození  

12. Rodné číslo, bylo-li přiděleno  

13. Státní občanství  

14. Bydliště   

15. Rodinný stav  

16. Děti  

17. Zaměstnání  

18. Podnikatelská činnost  

19. Měsíční příjem  

20. Čerpání dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi matkou dítěte 

 

 



Otec dítěte 
 

21. Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení  

22. Datum a místo narození  

23. Rodné číslo, bylo-li přiděleno  

24. Státní občanství  

25. Bydliště   

26. Rodinný stav  

27. Děti  

28. Zaměstnání  

29. Podnikatelská činnost  

30. Měsíční příjem  

31. Čerpání dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi otcem dítěte 

 

 
 

Údaje týkající se určení otcovství 
 

32. Datum určení otcovství  

33. Matriční úřad nebo soud, před kterým došlo k souhlasnému prohlášení o určení otcovství 

 

 
 

Některé další skutečnosti týkající se žádosti 
 

34. Žije otec dítěte, ke kterému určil otcovství, s dítětem ve společné domácnosti  

35. Podílí se otec dítěte, ke kterému určil otcovství, na výchově dítěte  

36. Plní otec dítěte, ke kterému určil otcovství, vůči dítěti vyživovací povinnost, případně v jaké výši 

 

 
 
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 

 
 
37. Dne  

 

 
 

 

38. podpis oprávněné úřední osoby 39. podpis zákonných zástupců dítěte 

 
40. otisk úředního razítka 
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