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Žádost o zjištění údajů o státním občanství



Důležité informace:
- pokud osoba, u níž požadujete výpis, obdržela státní občanství na základě zákona č. 34/1953 Sb., obraťte se přímo na příslušný státní okresní archiv podle tehdejšího místa bydliště dotyčné osoby


Upozornění: 
- formulář je třeba vyplnit úplně a přesně, jinak není možné údaje řádně vyhledat
- přiložte ověřenou plnou moc od osoby (osob), u níž (nichž) jsou údaje požadovány
- žádost zašlete písemně nebo emailem na adresu: 
             Národní archiv, Archivní 4, 149 01  Praha 4 – Chodov,  posta@nacr.cz" posta@nacr.cz

- poplatky jsou účtovány na základě Pokynu ředitelky Národního archivu č. 5030/08-2015 z 7.12.2015, jímž se stanovuje Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem  (v souladu s vyhláškou č. 645/2004 Sb. v platném znění)



Údaje o žadateli:
Jméno, příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon:  
Uveďte příbuzenský vztah k osobě (osobám), u níž (nichž) jsou požadovány údaje:




Pokud jste již s Národním archivem, dříve Státním ústředním archivem v Praze v této 
záležitosti komunikovali, napište číslo jednací Vaší předchozí žádosti:_____________.




ŽÁDÁM:
- zaškrtněte
vystavení potvrzení formou výpisu z archivních dokumentů
	ověřené kopie archivních dokumentů 
neověřené kopie archivních dokumentů 


Požaduji vyhledání:
- zaškrtněte
zjištění státního občanství 
	šetření v kartotéce protektorátních občanů, kteří během trvání Protektorátu Čechy a Morava požádali o německé státní občanství (Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit)
zjištění státní spolehlivosti a zachovalosti po roce 1945 
opětné nabytí čs. státního občanství po roce 1945
propuštění ze státního svazku do roku 1966 - uveďte přibližnou dobu opuštění republiky: 


Informace o osobě, o níž požadujete údaje:
- jméno, tehdy užívané příjmení: 
- datum a místo narození:
- rodné příjmení u žen a datum sňatku:
- přesná adresa pobytu uvedené osoby:

- u tehdy nezletilých osob uveďte jména a data narození rodičů:


- rok odchodu z republiky (uveďte, zda byl odchod legální dle tehdy platných právních  
  předpisů): 



Uveďte případně některé další údaje, jež by mohly usnadnit vyhledání dokumentů:



				


Datum:                                                                      Podpis žadatele: 
												

