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Základní informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR
Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle ust. § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o
státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Prohlášení přijímají krajské úřady podle místa trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen
prohlašovatel). Pro prohlašovatele s trvalým pobytem na území Libereckého kraje je příslušným
úřadem:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a
Správní odbor, oddělení matrik a státního občanství (2. patro, budova C)
461 80 LIBEREC 2
Doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání své žádosti předem telefonicky sjednali
konkrétní termín u příslušné úřední osoby, na níže uvedených telefonních číslech:
Žadatelé s trvalým pobytem v okresech LIBEREC a SEMILY:
Věra Čermáková, tel. 485 226 381, kancelář č. C 211, vera.cermakova@kraj-lbc.cz
Žadatelé s trvalým pobytem v okresech JABLONEC NAD NISOU a ČESKÁ LÍPA:
Mgr. Eva Jandová, tel. 485 226 382, kancelář č. C 210, eva.jandova@kraj-lbc.cz

Kde nás najdete:
17ti podlažní výšková budova krajského úřadu leží v dolním centru města mezi obchodním domem
FORUM (bývalé Tesco) a centrem BABYLON.
Z vlakového i autobusového nádraží můžete jet (třída 1. máje) tramvají (jedna stanice) směr Lidové sady.
Vystoupíte na zastávce „Rybníček“. Z Rybníčku přejdete ulicí U Nisy k budově krajského úřadu po mostělávce přes řeku Nisu, případně můžete jít ulicí U Jezu podél řeky Nisy.
http://www.mapy.cz/#l=13&q=Liberec%2C%20&qp=8.232229719523276_47.004424974321346_23.79614602301144_54.4210
15826695815&z=15&t=s&x=15.051910253103777&y=50.76359878664218

K nabytí občanství po učinění prohlášení dojde, pokud prohlašovatel splňuje tyto podmínky:
a) má na území České republiky (Libereckého kraje) povolen trvalý pobyt,
b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně
zdržuje na území České republiky,
c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něho nehledí, jako by
nebyl odsouzen.
Prohlášení může učinit prohlašovatel nejpozději do 3 let od dosažení 18 let věku.
Prohlašovatel k prohlášení připojí:
a) Rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o
zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) doklad o bezúhonnosti ve státech (výpis z rejstříku trestů z cizích států), ve kterých po
dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
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d) doklady prokazující faktické zdržování se na území ČR po dobu nejméně alespoň dvou třetin
povoleného pobytu, a to např.: vysvědčení ze základní, střední, vysoké školy potvrzení o
absolvované praxi, příp. potvrzení zaměstnavatele očkovací průkaz potvrzení z evidence Úřadu
práce, příp. další doklady.
Pokud prohlašovatel předkládá výše uvedené cizojazyčné matriční doklady v originále nebo
úředně ověřené fotokopii, musí být úředně přeložené do českého jazyka českým soudním
tlumočníkem a musí mít náležitosti veřejné listiny.
Postup:
Přijetím prohlášení u krajského úřadu je zahájeno a vedeno správní řízení.
Krajský úřad v rámci vedeného správního řízení vyžádá ex offo vyjádření ministerstva vnitra
(OAMP) k délce povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky. Následně pak
zkoumá a ověřuje, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro nabytí státního občanství
ČR prohlášením.
Nejsou-li podmínky splněny, rozhodne krajský úřad (ve správním řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), že prohlašovatel státní občanství ČR
nenabyl.
Jsou-li podmínky splněny, krajský úřad vyměří a vybere správní poplatek a o nabytí státního
občanství České republiky vydá podle zákona doklad „Listinu o nabytí státního občanství České
republiky“.
K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí
státního občanství ČR.

SPRÁVNÍ POPLATEK:
Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Sazebník, položka č. 8:
m) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona
o státním občanství České republiky
Kč 500
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