
 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v 
rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České 

republiky. 

 

 

Quốc tịch Séc cho trẻ em 

 
Khi sinh ra 

● Trẻ em có quốc tịch Séc khi sinh ra trong trường hợp vào ngày sinh có ít nhất một người 

là cha hoặc mẹ có quốc tịch Séc - nơi sinh không ảnh hưởng đến việc này.  

● Không cần phải nộp đơn, tự động có quốc tịch Séc (giấy tờ chứng minh có quốc tịch 

Séc, ví dụ hộ chiếu, thẻ chứng minh thư ). 

● Trong trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài – đầu tiên cần xin đăng ký vào phòng 

đăng ký khai sinh đặc biệt (phòng đăng ký khai sinh đặc biệt ở Brno), dựa trên đơn đăng 

ký này trẻ em sẽ có giấy khai sinh của Séc ( cần có ví dụ thẻ chứng minh thư hoặc hộ 

chiếu Séc khi đến nhận giấy khai sinh cho trẻ em ). 

● Quy định pháp luật Séc cho phép một người có nhiều quốc tịch.  

● Nếu trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và không có quốc tịch, đứa trẻ đó sẽ tự 

động nhận được quốc tịch Séc trong trường hợp, cả hai cha mẹ đều không có quốc tịch 

và đồng thời ít nhất một người cha hoặc mẹ có cư trú trên 90 ngày  trên lãnh thổ  Cộng 

hòa Séc.  

 

Nhận cha - trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân, mẹ không phải là công dân Cộng hòa Séc (hoặc 

trong trường hợp là người không có quốc tịch) và cha là công dân Séc: 

● Bản tuyên bố đồng ý của cả hai cha mẹ về việc nhận cha –  nếu mẹ là công dân một 

nước khác ngoài EU, hoặc có thường trú, hoặc là người vô gia cư.  

● Bản tuyên bố đồng ý của cả hai cha mẹ về việc nhận cha – chứng minh đó là cha đứa 

trẻ cho ủy ban đăng ký khai sinh bằng việc kiểm tra gen - nếu mẹ không phải là công 

dân của nước khác ngoài EU, hoặc không có thường trú, hoặc không phải là người vô 

giá cư.  

● Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì đầu tiên cần xin đăng ký vào phòng khai 

sinh đặc biệt ở Brno.  

● Việc có quốc tịch này không phải tự động, nhưng phải chứng minh. Quốc tịch của người 

cha quyết định quốc tịch của con là trong thời điểm nộp bản tuyên bố - nhận cha của 

đứa trẻ, không phải thời điểm đứa trẻ sinh ra.  

 

Nhận nuôi 

● Trong trường hợp nhận nuôi trẻ em theo quyết định của cơ quan ủy ban Cộng hòa Séc  

– một  trong những người nhận nuôi là công dân Cộng hòa Séc.  

● Nếu trẻ em được nhận nuôi theo quyết định của ủy ban cơ quan nước ngoài – trẻ em đó 

sẽ có quốc tịch vào ngày quyết định về việc công nhận quyền nhận nuôi của cơ quan ủy 

ban Cộng hòa Séc có hiệu lực 
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Cấp quốc tịch trên cơ sở làm đơn – trẻ em dưới 15 tuổi 

● Giấy khai sinh – bản pho-to công chứng cùng bản dịch sang tiếng Séc và sự công chứng 

của cấp cao hơn, nếu có yêu cầu (sự xác thực văn bản nước ngoài, siêu hợp pháp hóa ) 

● Sơ yếu lí lịch 

● Bản pho-to hộ chiếu và thẻ thường trú 

● Bản sao kê nhận trợ cấp xã hội và trợ giúp khó khăn vật chất từ Sở lao động, hoặc giấy 

xác nhận rằng người xin quốc tịch đã không nhận các khoản trợ cấp.  

● Giấy xác nhận rằng người xin quốc tịch đã (không) có trong danh sách ứng viên lao 

động.  

● Giấy đồng ý với việc xin quốc tịch của cha hoặc mẹ, người mà không ký vào đơn.  

● Giấy nhà ở (hợp đồng thuê nhà, bản trích lục từ sở nhà đất) 

● Giấy xác nhận học tập (trường mẫu giáo, trường phổ thông) và bảng điểm năm cuối 

● Các giấy xác nhận cư trú trên lãnh thổ CH Séc và ở nước ngoài, ít nhất trong vòng 5 

năm 

● Các giấy tờ trong 3 năm cuối  

o Trong trường hợp cha mẹ không làm việc– nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu 

cơ bản của người xin quốc tịch chưa thành niên (ví dụ giấy xác nhận lương tàn 

tật hoặc lương hưu, thu nhập từ nước ngoài, giấy xác nhận về việc nhận các 

khoản trợ cấp từ  Sở lao động). 

o Trong trường hợp cha mẹ làm việc – giấy xác nhận lao động, bao gồm cả thu 

nhập, hoặc bản pho-to kê khai thuế.  

● Giấy xác nhận không nợ 

o Giấy xác nhận của VZP (hoặc của hãng bảo hiểm khác, nơi mà người xin quốc 

tịch đăng ký)  

o Giấy xác nhận của bảo hiểm xã hội 

● Giấy xác nhận không nợ (không được cũ quá 30 ngày): 

o Giấy xác nhận của Sở tài chính 

o Giấy xác nhận của Hải quan  

● Thông tin đăng ký và đóng bảo hiểm và không đóng thiếu của VZP (hoặc của hãng bảo 

hiểm khác, nơi mà người xin quốc tịch đăng ký).  

Chúng tôi không khuyến khích xin quốc tịch bằng cách này. Nếu cha mẹ quyết định xin cho 

con, thì tốt hơn là có ít nhất một thành viên trưởng thành trong gia đình cùng nộp đơn xin cùng.  

 

Từ 18 tuổi có thể có quốc tịch Séc bằng cách tuyên bố (đó là thế hệ thứ hai của người nước 

ngoài). Xem thêm thông tin ở đây. 
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