Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení matrik a státního občanství.
Informativní materiál pro žadatele vydání OSVĚDČENÍ o státním občanství České republiky.

Základní informace – OSVĚDČENÍ o státním občanství ČR
OSVĚDČENÍ o státním občanství České republiky podle ust. § 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o
státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Žádost o vydání OSVĚDČENÍ se podává u krajského úřadu – viz níže.
V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému
krajskému úřadu v ČR. Příslušný k vydání osvědčení je krajský úřad podle místa trvalého
pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen žadatel), o jejíž státní
občanství se jedná, na území České republiky.
Pro žadatele s trvalým pobytem, nebo posledním trvalým pobytem na území Libereckého kraje je
příslušným úřadem:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2
Správní odbor, oddělení matrik a státního občanství (2. patro, budova C)

Je NEZBYTNÉ, aby každý žadatel VŽDY před podáním své žádosti (než
pojede na krajský úřad) telefonicky kontaktoval pracovníky KÚ, na níže
uvedených telefonních číslech, kteří s ním konkrétně zkonzultují, jaké listiny a jaké
doklady musí přivézt s sebou:
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 mostě-lávce 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

OSVĚDČENÍ se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě
mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník.
Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat:
a) příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
b) fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.
V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České
republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu
fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že
k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým
státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od
určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.
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Kromě vyplněného dotazníku, který vyplní žadatel u KÚ, je třeba dle § 45 zákona k žádosti
připojit tyto doklady:
a) rodný list, oddací list, pokud uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupil
do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list
zemřelého manžela nebo partnera,
b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu
manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
c) dříve vydané doklady o jeho/jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i
dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
d) doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
e) doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení
podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. Zjištění státního občanství je
v některých případech poměrně složité a pro zjištění a posouzení jsou důležité různé údaje a
skutečnosti. Každá žádost, resp. každý případ je posuzován individuálně, proto se druhy, rozsah
či okruh dalších dokladů může měnit, či různit, byť u zdánlivě shodných případů. Důležité je
nejen to, v jaké cizí zemi žadatel pobýval a pobývá (pobyt, druh pobytu, bydliště …), od jakého
roku, ale i ve kterém určitém roce (či období) nabyl v té které zemi cizí státní občanství, jakou
formou/způsobem, a v některých případech je důležité/jsou důležitá i zjištění rodinného stavu a
všech jeho změn.
POZOR: Pokud žadatel předkládá výše uvedené cizojazyčné listiny či matriční doklady
v originále nebo úředně ověřené fotokopii, MUSÍ být vždy úředně přeložené do českého
jazyka českým soudním tlumočníkem a musí mít náležitosti veřejné listiny = opatřeny
např. doložkou Apostille, doložkou o superlegalizaci (podle toho, z jakého státu listina
pochází)…, a to podle mezinárodního práva soukromého a uzavřených mezinárodních
smluv či úmluv s příslušnými státy.
Postup: Krajský úřad si na základě podané žádosti opatří bez zbytečného odkladu potřebné
podklady a provede potřebná šetření za účelem ověření, zda lze žadateli osvědčení s
požadovanými údaji vydat. Lhůta pro vydání osvědčení ve složitých případech vyžadujících
archivní šetření činí 180 dnů (speciální lhůta, která má přednost před správním řádem). V
ostatních případech vydá krajský úřad osvědčení bezodkladně.
Zjistí-li krajský úřad po provedeném šetření, že podmínky pro vydání osvědčení jsou
splněny, osvědčení žadateli vydá; rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje.
V opačném případě žádost rozhodnutím zamítne.
Krajský úřad příslušný k vydání osvědčení na žádost osoby, která je oprávněna podle § 42
požádat o vydání osvědčení, vydá osvědčení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydání
státním občanem České republiky; rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje.
SPRÁVNÍ POPLATKY dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů:
Sazebník, položka č. 8:
h) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky
Konzulární poplatky, položka 159:
a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Kč 100
Kč 300

Pozn.: Podle § 41 zákona se státní občanství České republiky prokazuje mj. osvědčením ne starším 1
roku!
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