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Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 15. prosince 1926

o průkazu o státním občanství republiky 
československé.

§ 1.

Každý státní občan republiky českosloven
ské má právo žádati, aby mu jako průkaz 
o státním občanství bylo vydáno osvědčení 
podle připojeného vzorce.

§2.

Osvědčení vydává v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku okresní správa politická, pokud 
jde o osoby příslušné do měst se zvláštním 
statutem, zemské správy politické, na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi župní úřad, 
v jejichž obvodu je domovská obec žadate
lova, a je-li spor o domovské právo mezi 
obcemi ležícími v obvodu dvou nebo více 
z těchto úřadů, ten z nich, jejž určí společný 
úřad nadřízený.

§ 3.
V žádosti nechť žadatel uvede:
1. jméno a příjmení,
2. zaměstnání (povolání) a bydliště,
3. den, měsíc a rok, místo a politický okres 

narození,
4. tuzemskou obec, v níž má domovské 

právo, s udáním, kdy á z jakého důvodu ho 
nabyl. Nemá-li toto domovské právo nepře
tržitě nejméně od 1. ledna 1910 — jde-li 
o domovské právo na Těšínsku, Oravě nebo 
Spiši nejméně od 31. prosince 1913 — nutno 
uvésti, v kterých obcích na území republiky 
Československé žadatel měl od 1. ledna 1910
— pokud se týče od 31. prosince 1913 — 
domovské právo, než je získal v nynější obci 
domovské.

Narodil-li se žadatel teprve po 1. lednu 1910
— má-li domovské právo na bývalém plebis- 
citním území teprve po 31. prosinci 1913 — 
třeba udati, kam jeho otec, po případě ne
manželská matka 1. ledna 1910, pokud se 
týče 31. prosince 1913 domovským právem 
příslušeli a kde měli domovské právo ne
přetržitě až do doby, kdy se žadatel narodil.

§ 4.
žadatel, jenž teprve po 1. lednu 1910, pokud 

se týče po 31. prosinci 1913 nabyl domov

225. ského práva na nynějším území republiky 
Československé nebo, nebyl-li tehdy zletilým, 
jehož otec nebo nemanželská matka teprve 
po tomto dni získali domovské právo na ny
nějším území republiky československé, nechť 
uvede způsob, jakým sám, nebo jeho rodiče 
získali státní občanství (na př. udělením [při
znáním], opcí, ustanovením skutečným úřed
níkem státu československého nebo některého 
státního podniku nebo ústavu před 16. čer
vencem 1920, pobytem od 31. prosince 1907 
až do 28. července 1920 v té části plebiscit- 
ního území, nad nímž svrchovanost republiky 
Československé byla uznána, nebo pobytem na 
Hlučínsku dne 10. ledna 1920 jako říšsko- 
německý státní občan, provdáním se za česko
slovenského státního občana nebo zrozením 
po 16. červenci 1920 z rodičů, kteří byli česko
slovenskými státními občany).

§ 5.

Je-li žadatel ženat, nutno v žádosti uvésti 
též jméno manželky, den, měsíc, rok a místo 
jejího narození, jakož i kdy a kde byl sňatek 
uzavřen.

Má-li žadatel nezletilé dítky, třeba uvésti 
i jejich jména, den, měsíc, rok a místo na
rození.

§ 6.

Údaje uvedené v žádosti buďte v zájmu 
urychleného vyřízení dle možnosti doloženy 
veřejnými listinami, a to údaje o narození 
rodnými listy, údaj o stavu ženatém oddacím 
listem, údaj o nynější domovské obci domov
ským listem a údaje o tom, kam žadatel nebo 
ten, od něhož odvozuje domovské právo, pří
slušel právem domovským v době mezi 1. led
nem 1910 — pokud se týče plebiscitního 
území mezi 31. prosincem 1913 — a dnem, kdy 
získal domovské právo v nynější domovské 
obci, potvrzením příslušných obecních úřadů.

Získal-li žadatel nebo — sleduje-li ve stát
ním občanství otce nebo nemanželskou matku 
— získali-li tito československé státní občan
ství po 28. říjnu 1918 udělením (přiznáním), 
opcí, převzetím za skutečné úředníky nebo 
zřízence státu československého nebo někte
rého státního ústavu nebo podniku, buď k žá
dosti dle možnosti připojen příslušný úřední 
výměr.

Černý v. r.
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Vzorec.

B. (Vodový podtisk — malý státní znak.)

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ.

Kolek 

8 Kč

OSVĚDČENI

čís. . . .

o státním občanství republiky Československé.

Okresní (Zemská) správa politická 
župní úřad

osvědčuje podle získaných úředních zpráv, že
jméno a příjmení...............................................................
zaměstnáním (povoláním) ...............................................
narozený (den, měsíc, rok, místo a pol. okres narození)

z domovské obce.............................................. pol. okres
bytem v obci.................................................... pol. okres
jest podle (zákonný důvod státního občanství) ........

státním občanem republiky Československé.

Ve státním občanství sleduje(í) ho manželka .....................................
narozená dne.................................... roku .... v........................... pol. okres
a nezletilé dítky.............................................................. .....................................

Toto osvědčení pozbývá platnosti 10 let ode dne jeho výstavem.

Dáno dne .............................................192...

Úřední podpis a razítko:

Stňtnl tiskárna v Praza.


