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Nenabytí německé státní příslušnosti v případě dětí, které se narodí 

německým rodičům v zahraničí (§ 4 odst. 4 věta 1 ve spojení s 

větou 3 německého zákona o státní příslušnosti) 

 
 

Za jakých předpokladů moje dítě nenabyde německou státní příslušnost? 

Vaše dítě německou státní příslušnost nenabyde automaticky narozením, pokud 

- jste se narodili (oba němečtí rodiče) po 31.12.1999 v zahraničí,  

- se vaše dítě narodí v zahraničí, 

- máte v době narození dítěte místo obvyklého pobytu v zahraničí 

(oba němečtí rodiče)1 a 

- vaše dítě narozením automaticky získá státní příslušnost jiného státu. 

 

Co musím udělat, aby moje dítě nabylo německou státní příslušnost? 

Do jednoho roku od narození dítěte musíte na příslušném německém matričním 

úřadu podat žádost o osvědčení narození dítěte v matriční knize narození. Tato 

lhůta se považuje se dodrženou také v případě, že je žádost do jednoho roku 

doručena příslušnému zastupitelskému úřadu SRN v zahraničí. Žádost může podat i 

jen jeden z rodičů samostatně.   

  

                                                 
1
 Pokud máte místo obvyklého pobytu v zahraničí, vaše případné další nahlášené bydliště v Německu 

není relevantní.   



 
Další informace: 
www.prag.diplo.de  
 
 

Adresa:  
Vlašská 19 
118 01 Praha 1 
(Malá Strana) 

Poštovní adresa: 
Box 88 
118 01 Praha 1 

Nejbližší zastávky MHD: 
Metro linka A: Malostranská 
Tramvaj č. 12, 20, 22: Hellichova 

 

 

K žádosti o osvědčení narození vašeho dítěte potřebujete následující podklady: 

- vyplněný a podepsaný formulář žádosti 

- zahraniční rodný list dítěte 

- rodné listy rodičů 

- oddací list rodičů (pokud jsou sezdáni) 

- cestovní pasy / občanské průkazy rodičů  

- doklad uznání otcovství, pokud rodiče dítěte nejsou sezdáni 

 

Upozorňujeme, že německý průkaz totožnosti může být vašemu dítěti vydán až po 

předložení úplné žádosti o osvědčení jeho narození.  

V případě dotazů se obraťte na konzulární oddělení velvyslanectví SRN v Praze. 

 

Všechny uvedené údaje vychází z informací a hodnocení velvyslanectví v době 
vzniku tohoto textu. Velvyslanectví nemůže zaručit jejich úplnost a správnost.  

 


