Žádost
o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Jméno a příjmení: …………………………………roz……..…………………………………
datum a místo narození: ………………………………………………………………………..
Bydliště (včetně PSČ): ………………………………………………………………………..
Místo posledního trvalého pobytu v ČR……………………………………………………….
Komu a na jakou adresu má být doklad doručen (pokud se liší od výše uvedeného):
…………………………………………………………………………………………………
Rodiče žadatele:
Jméno a příjmení matky: ………………………………………roz………..………………….
Datum a místo narození: ……………………………………………………………………….
Její státní občanství (tento údaj nevyplňovat – vyplní krajský úřad): ………………………….
Jméno a příjmení otce: …………………………………………roz…..……………………….
Datum a místo narození: ………………………………………………………………………..
Jeho státní občanství (tento údaj nevyplňovat – vyplní krajský úřad): …………………………

Jsou-li rodiče žadatele narození po 1.1.1954, je třeba doplnit tyto údaje:
Rodiče matky: otec:

jméno a příjmení: ……………………………………………………….
datum a místo narození: ………………………………………………...

matka: jméno a příjmení: ……………………………………………………….
rodné příjmení: ………………………………………………………….
datum a místo narození: ………………………………………………...
Rodiče otce : otec : jméno a příjmení: ………………………………………………………..
datum a místo narození: …………………………………………………
matka: jméno a příjmení: ………………………………………………………..
rodné příjmení: …………………………………………………………..
datum a místo narození: ………………………………………………….
(tuto část nevyplňovat – vyplní správní orgán podle předložených dokladů)
Předložené doklady:
Rodný list:…………………………., sv………….., roč. ……….. ., str………, poř. č. …........
Rodný list matky:………………….., sv. …………, roč.,…………, str. …….., poř. č. ………
Rodný list otce:…………………….., sv…………., roč.,…………., str.. ……., poř. č. ……...
Oddací list: …………………………, sv…………., roč.,…………., str………, poř. č. ……...

Prohlášení
Jako žadatel
Jméno(a) a příjmení: ………………………………………………………………………….
Datum a místo narození: ……………………………………………………………………...
prohlašuji, že
1. v době od 1.1.1969 do 31.12.1992 volbou nebo udělením státní občanství Slovenské
socialistické republiky nebo Slovenské republiky
a. nenabyl*,
b. nabyl*,
2. cizí státní občanství,
a. nenabyl*,
b. nabyl*
 jakého státu (jakých států):
 den, měsíc a rok jeho (jejich)nabytí:
 způsob jeho (jejich) nabytí: (x)
Beru na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Poučení: Podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo
neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné
výhody.

........................................................
podpis
Totožnost ověřena podle …………………………… žadatele č. ………………………….....
Vydaného ………………………………. platnost dokladu do ……………………………….

V Mikulově dne ………………..

………………………………………………..
podpis oprávněného pracovníka

otisk úředního razítka
* Nehodící se škrtněte
(x )
Uveďte, jakým způsobem jste cizí státní občanství nabyl(a), tzn. zda automaticky ze zákona (např. narozením,
určením otcovství, osvojením, sňatkem), nebo na základě výslovného projevu své vůle (žádosti, souhlasu,
prohlášení nebo jiného úkonu směrujícího k nabytí cizího státního občanství), tj. např. naturalizací, udělením,
prohlášením, volbou, popř. jiným způsobem. Máte-li k dispozici doklad o způsobu nabytí cizího státního
občanství, připojte k prohlášení jeho kopii.

