
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor správních agend a dozoru. KŽÚ
Závodní 353/88
360 21 Karlov-v Vary

Zár]'ost
o l_Tdání osYčdčení o stát[ím občanst\í České republiky

Jméno a příjmení

Bydliště|

Žádám o \_dání osvědčení o státním občanství čR na mého syna dceru

Jméno a příjmeni''.'''

l n alé b].llišlě.. '. '.. ' ' '

l čel t.,\ Jáni o\rédčen

Jako zákonný zástupc€ shora uvedeného nezl€tilého ditěte prohlašuji za toto nezletilé ditě

1) že v době od 1.1.19ó9 do 3l.l2.l992 Yolbou nebo udělcním státní občanství slo\'enské
socialistické Iepubliky nebo s]ovenské republiky

á) ncnabJlo, *

b) nabvlo, *

2) Že cizí státní občansiÝ_i
a) nenabylo, _'

b) nabylo * - jákóho státu (iakých států):

- d€n' měsic A rokjcho (jejich) nab}tí:
- způsob jeho 0ejich( nabytil **

Beru na vědomí, Že toto pÍolrlášeníje dťlkaznín prostředkem dle s 5l odst' l zákona č' 500i200.1 sb'.
správlli iád'
Poučení: Podle $ 21 odst' ] písnr. c) zákona č' 200/]990 sb, o přestLIpcich' Ve znéní pozdějších
předpisů' se přestupku proti pořádkll ve sÍátllí správě dopL]sti len, kdo ťln1)_slně UVcdc nesplávllý ll€bo
ncúphý údaj správnfuu orgánu nebo mu poŽa(lovaný Údaj Za1ají za účclcn Získál I le lp|.\l]ťlť
l'ýhod1'.

Datum

Podpis zákouného zástupce



Průkaz totožnosti žaílatelc:

Pří1oh}

Právost podpisu a totožnost osoby ověi-uJ€|

osvědčení ie požadováno zaslat na adťesu:

a) správní poplatek ve výši l00.- Kč uhrazen při podaní Žádosti

příjmový doklad č' ' '. ' ' ' připojen v příloze

b) bez poplatku

* Nehodící se škúněte
+*l]ved'te, jakým Způsoben dítč cizí státni občanství nab]'Io, tzn. Zda automaticky ze záko|a (llaPř
narozenín, uÍčcnim otcovství, osvojením) nebo na záklaclě výslovného projevu vťlle (Žádosti.

souhlasu. plohlášeDí nebo jiného ílkoúu sněřÚícímll knabýí cjzího státního občanstvi) s\'ých
zákonnýoh zástLrpců ísvého Zákonného Zástupce), tj. např' ]laturalizací' uděJeníll. prohláŠerrin.

volbou' popř jinýll zpLisobem ]!Íár,. li kdispozic doklad o 1om' jakýn Způsobem dítě cizí státni
'h.n .r\'ll1ll o.pr poirc \ /ado ri jer,u opr


