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Státní občanství je institut veřejného práva a zakládá poměr mezi jedincem a 

státem, jehoţ obsahem jsou práva a povinnosti. Protoţe však ţijeme v multikulturní 

společnosti, nemůţeme uvaţovat nad tímto pojmem pouze z hlediska vnitrostátního. 

V dnešním světě lidé cestují za prací či studiem, vznikají smíšená manţelství. Naše 

společnost se stále vyvíjí – a s ní i institut státního občanství.  

Cílem této práce je zaměřit se na institut státního občanství z teoretické roviny – 

při zohlednění historického vývoje – a  především na rozhodovací praxi správních 

orgánů. V předkládané diplomové práci jsem postupovala následovně: Nejprve jsem 

analyzovala pojem státní občanství (kapitola 1), následně se zabývám vývojem 

státního občanství na území dnešní ČR od vzniku samostatného Československa 

v roce 1918 (kapitola 2). Pramenům práva institutu státního občanství se věnuje 

kapitola 3, přičemţ respektuje jejich hierarchické uspořádání. Problematiku dvojího 

či vícečetného občanství mapuje kapitola 4, jeţ klade hlavní důraz na dvojí státní 

občanství v kontextu integrace a globalizace, a na ní navazuje otázka bezdomovectví, 

tj. osob bez státního občanství (kapitola 5). Evropská dimenze tématu státního 

občanství je zohledněna v kapitole 6, pojednávající Evropskou úmluvu o státním 

občanství. Upravuje jednak zásady nabývání a pozbývání státního občanství a snaţí 

se o komplexní úpravu institutu státního občanství. V tomto případě se však nejedná 

o problematiku občanství Evropské unie, jemuţ se věnuje kapitola 7. 

Kapitoly 8-12 se zabývají otázkou nabývání a pozbývání státního občanství jak 

z obecného hlediska, tak zejména z hlediska české právní úpravy. Důraz je přitom 

kladen zejména na rozhodovací praxi správních orgánů ČR při nabývání českého 

státního občanství včetně jejích problematických aspektů. Mezi ně patří například 

správní uváţení, výklad neurčitých právních pojmů, odůvodnění zamítavých 

rozhodnutí a moţnost jejich přezkumu. 

Nezastupitelnou roli pro vznik této práce měla publikace Miloše Valáška 

a Viktora Kučery „Státní občanství“, komentující zákon o nabývání a pozbývání 

státního občanství.
1
 Vzhledem k akutálnosti tématu a neustálému vývoji a změnám 

na tomto poli sehrály důleţitou roli odborné právní časopisy, zejména Bulletin 

advokacie a časopis Právník. 

Dalšími jmény, která nás budou provázet značnou částí této práce, jsou Pavel 

                                                 
1 Valášek, V.,  Kučera,V.,  Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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Molek a Vojtěch Šimeček, kteří se v rámci své publikační činnosti zabývají 

problematikou rozhodovací praxe správních orgánů při udělování státního 

občasntví.
2
 

Z literatury teoretické musí být na prvním místě zmíněn Libor Chlad a jeho 

obsáhlá stať uveřejněná v časopise Právník.
3
 

Pro uchopení historických souvislostí byl stěţejním textem článek Jiřího Hřebejka 

publikovaný ve sborníku AUC Iuridica.
4
 Výchozí orientaci v historických 

souvislostech poskytla také publikace „Ústava ČR v praxi“ od Věry Jiráskové a 

Radovana Suchánka.
5
 

  

 

                                                 
2 Molek, P., Šimíček, V., Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uváţení. Právník, č. 

2/2005. 
3 Chlad, L., Státní občanství v kontextu evropské integrace. Právník, č. 4/2004. 
4 Hřebejk, J., Státní občanství a naše státnost, in: Acta universitalis Carolinae, Iuridica, 1-2/1999. 
5 Suchánek R., Jirásková V.,  Ústava ČR v praxi, Praha Leges, 2009. 
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1  Státní občanství a právo státního občanství   

 

1.1 Pojem státního občanství 

 

Státní občanství je jeden ze základních znaků kaţdého státu
6
 a při absenci legální 

definice jej můţeme charakterizovat jako trvalý právní svazek mezi určitým státem 

a fyzickou osobou, jehoţ obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti. Slovník 

veřejného práva československého hovoří o „osobním právním poměru k určitému 

státu bez ohledu k podobnému faktickému poměru zaloţenému pobytem nebo 

bydlištěm v určitém státu.“
7
 

Odborná literatura, vycházející z nálezu Ústavního soudu, definuje státní 

občanství jako „časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek, status (dle 

některých teoretiků právní vztah) fyzické osoby a státu, který je proti vůli fyzické 

osoby zpravidla nezrušitelný, na jehoţ základě vznikají jeho subjektům vzájemná 

práva a povinnosti (závazky), které tak určují obsah státního občanství.“
8
  Přitom je 

výsostným právem státu určovat podmínky, za kterých se státní občanství nabývá 

a pozbývá, neboť se jedná jednoznačně o institut vnitrostátního práva a ostatní státy 

jsou vedeny zásadou nevměšovat se do vnitřních věcí státu.
9
 

Vymezením pojmu se zabýval Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve věci 

Nottebohm. Definoval státní občanství jako „právní svazek, jehoţ základem je 

oddanost a skutečné spojení existence, zájmů a pocitů, spolu s existencí vzájemných 

práv a povinností mezi fyzickou osobou a státem.“
10

 Právní vztah (svazek) státního 

občanství proto musí být v souladu s opravdovým faktickým spojením jednotlivce se 

státem, zaloţeným na „přímé vazbě“ či „kvalitním spojení“ (genuine link), jeţ 

je moţné vyvozovat zejména z pobytu jedince na území státu a jeho pracovní, 

rodinné či sociální integrace.
11

 

 

Z této definice je moţno uvést tyto pojmové znaky: 

 Časová trvalost a místní neomezenost: V minulosti tato trvalost spočívala 

v nezrušitelnosti občanství jednostranným prohlášením fyzické osoby. Dnes se 

                                                 
6 Dle Jellinekovy státovědecké teorie pojmové znaky státu jsou: státní národ, státní území a státní moc ( tříprvková definice státu). 
7 Slovník veřejného práva československého, svazek II., Polygrafia, Brno 1932 (reprint Eurolex, 2000). 
8 Ústavní právo a státověda, I.díl Obecná státověda, Václav Pavlíček a kolektiv, Linde, Praha 2003, str. 62. 
9 Nález Pl. ÚS 9/94 (sv. 2., s. 7 a násl.) 
10 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde Praha 2006. 
11 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde Praha 2006. 



 8 

vykládá jako nezávislost občanství na pobytu jednotlivce na území státu, jehoţ 

je občanem. Jinými slovy, pobyt v cizině nemá zpravidla důsledky pro 

existenci státoobčanského poměru.
12

 

 Bezprostřednost:  Opravdovost a nenahraditelnost jiným vztahem mezi 

jedincem a státem.
13

 

 Efektivnost:  Spočívá v existenci vzájemných práv a povinností mezi fyzickou 

osobou a státem. 

 

Nesmíme opomenout další pojmové znaky státního občanství: 

 Výlučnost (exkluzivita): Má význam v případě dvojího nebo vícenásobného 

státního občanství. Exkluzivita spočívá v tom, ţe stát je oprávněn přihlíţet jen 

k občanství svému a nikoli ke skutečnosti, ţe jeho občan je současně občanem 

jiného státu. Zároveň osoba s několikerým státním občanstvím se nemůţe 

odvolávat na své jiné státní občanství vůči státu, jehoţ je rovněţ také státním 

občanem.
14

 

 Rovnost (nediskriminace): Tato zásada vychází z Evropské úmluvy o státním 

občanství a znamená vzájemnou nerozdílnost ve vztahu k určitým právům 

a povinnostem bez ohledu na způsob nabytí státního občanství, tzn. nečinit 

rozdíl mezi rodilými a naturalizovanými občany.  

 

1.2 Právní vztah, svazek, status 

 

Častým problémem mezi teoretiky není samotný obsah definice státního občanství, 

ale otázka vymezení, zda jde o  právní vztah či svazek.  

 Právní vztah je legálním termínem a označuje společenský vztah, kdy mezi 

subjekty vznikají práva a povinnosti určitého obsahu a týkají se určitého 

předmětu. Právní vztah je vnímán jako pojem soukromoprávní, rovněţ jej lze 

pouţít v právu veřejném i mezinárodním. Přesto některá odborná literatura 

tento pojem zpochybňuje aţ odmítá.  

Způsobilost stát se subjektem právního vztahu, tj. vlastními úkony nabývat 

práv a povinností, se nazývá způsobilost k právním úkonům, která se v České 

                                                 
12 Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
13 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde Praha 2006. 
14 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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republice obecně nabývá zletilostí. Tato způsobilost však můţe být omezena, 

dokonce můţe jí být jedinec i zbaven. Avšak státní občanství vzniká 

nejčastěji narozením a proti vůli fyzické osoby jej nemůţe být zbaven.  

 Právní svazek  není legálním termínem a jeho obsah je ještě více nejasný neţ 

právní vztah. 

 Právní status dává předpoklad ke vzniku konkrétních práv a povinností 

fyzickým osobám.
15

 V římském pojetí byl „status civitatis“, tj. příslušnost 

k římské obci, vedle stavu rodinného a svobodného určujícím pro právní 

osobnost člověka. Občanství je v tomto smyslu právním uznáním členství 

v organizovaném politickém zřízení, za které je tradičně povaţován stát.
16

 

Libor Chlad ve své publikaci uvádí, ţe „občanství jako status má také 

legitimační význam, hodnotící hledisko. Označuje soubor postupů, zvyků a 

chování, která označuje za legitimní, a přiznává jim relevantní důsledky. 

Nepřiznání občanství naopak odpírá uznání legitimity.“
17

 

 

1.3 Státní příslušnost 

 

V některé literatuře se setkáváme s výrazem státní příslušnost, který je obsahově 

širší a zahrnuje vztah jak fyzických osob, tak i osob právnických, popř. téţ lodí, 

letadel, kosmických objektů apod. I kdyţ oba pojmy jsou brány jako synonyma, 

vyjadřuje pojem státní příslušnost (nationality) vazbu jednotlivce k určitému státu 

jako aspekt mezinárodního práva, zatímco státní občanství (citizenship) více 

zdůrazňuje vazbu jednotlivce ke státu z pohledu občanských a politických práv.
18

 

Libor Chlad analyzuje pojmy citizenship a nationality a při tom vychází z toho, ţe 

státní občanství zahrnuje vztahy na dvou úrovních. „Na úrovni vertikální se jedná 

o vztahy mezi státem a jeho občany, které lze označit za funkční občanství nebo 

občanství v uţším smyslu (citizenship). Funkční občanství vymezuje skupinu osob, 

která ve vtahu k danému státu poţívá nejvyšší míry ochrany a práv a zároveň má 

k němu nejvýznamnější povinnosti. Na úrovni horizontální je občanství pojítkem 

mezi občany navzájem. Umoţňuje jim vytvořit si společenství zaloţené na vzájemné 

důvěře, věrnosti a sdílené solidaritě“. Občanství v tomto pojetí označuje za 

                                                 
15  Jiří Hřebejk, AUC Iuridica č. 1-2/1999. 
16 Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
17 Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
18 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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příslušnost (nationality).
19

 

V souvislosti s výkladem těchto pojmů je nutné upozornit na terminologické 

problémy s překladem slov citizenship a nationality.Nationality znamená především 

„státní příslušnost“, ale i „národnost“. V komentáři k Evropské úmluvě o státním 

občanství se uvádí, ţe většina zemí střední a východní Evropy se pouţívá výraz 

„citizenship“ (občanství), zatímco většina západoevropských zemí a Úmluva 

pouţívají výraz „nationality“ (státní příslušnost přeloţený do českého jazyka 

v Úmluvě jako „státní občanství“).
20

 

Pojem „nationality“ se však často pouţívá i ve významu etnickém. V americké 

literatuře je výrazu nationality dáván široký význám a označuje „členství v narodě“ 

nebo suverénním státě. Lze tomu rozumět jako příslušnost k národu v etnickém 

smyslu a nejčastěji příslušnost k národu, který tvoří menšinu v jednom nebo více 

státech. Tak například američtí native Americans („Indiáni“), neţ se stali občany 

(citizens), podle zákona Kongresu byli označování za „noncitizens nationals“: 

„Státní občanství se označuje za nejvíce privilegovanou formu ‚nationality‘. Občané 

mají jistá práva, povinnosti a odpovědnost, které nejsou buď vůbec, nebo zcela 

přiznávány cizincům a ostatním ‚noncitizens‘ ţijícím v USA. Jistá politická práva, 

včetně hlasovacího práva a práva zastávat veřejný úřad, jsou předurčená existencí 

‚citizenship‘.“
21

 

Význam anglického výrazu citizenship je však dvojí. Znamená téţ koncept, 

který se pouţívá v sociologii a sociální teorii. V uvedeném smyslu citizenship 

spočívá v systému politických, občanských a sociálních práv zaručených jednotlivým 

státem (welfare of people as citizens).
22

 

Pojem státní občanství nelze zaměňovat s pojmem národnost. Za národnost 

povaţujeme příslušnost k určitému národu (nation), tj. společenství lidí, obvykle 

obývající určitou část území, hovořící stejným jazykem, mající stejné tradice, 

historickou kontinuitu a odlišující se od jiných podobných skupin rasovým původem. 

Lze tedy konstatovat, ţe zatímco státní občanství je příslušnost k určitému státu, 

národnost je příslušnost k určitému národu, jeţ nemusí ţít nutně pod stejnou vládou a 

suverenitou.  

                                                 
19 Státní občanství v kontextu evropské integrace, Libor Chlad, PRÁVNÍK 4/2004. 
20 Josef Mrázek, Evropská úmluva o státní občanství a občanství EU, Právní rozhledy č.18/2004. 
21 Josef Mrázek, Evropská úmluva o státní občanství a občanství EU, Právní rozhledy č.18/2004. 
22 Josef Mrázek, Evropská úmluva o státní občanství a občanství EU, Právní rozhledy č.18/2004. 
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Další pojem, který je třeba odlišit od státního občanství je obyvatelstvo. 

Obyvatelem státu můţe být jak státní občan, tak cizinec či bezdomovec.  

Stát je tedy tvořen souhrnem jednotlivců ve státě, kteří nemusejí tvořit národ. 

Dle některých státovědných teorií je pojem obyvatelstvo synonymem pojmu „státní 

národ“.
23

 Vychází se z principu, ţe státní národ je vystavěn na kriteriu subjektivním, 

tedy vůle určité skupiny lidí sdílet společně osud. Jak bylo uvedeno výše, význam 

národa (nation), je zaloţen na objektivních znacích (společný jazyk, historie, kultura, 

náboţenství apod.). Z toho lze usoudit, ţe státní národ je protikladem národního 

státu, neboť tento vychází z národa a jeho objektivních znaků.  

 

1.4 Význam státního občanství 

 

Význam státního občanství jakoţto vztahu jednotlivce k určitému státu je dán 

především jeho obsahem, tj. specifickými státoobčanskými právy a povinnostmi, 

které jsou stanoveny zejména vnitrostátním právním řádem. Někteří autoři hovoří 

v této souvislosti o tzv. reálném občanství, neboť reálný (praktický) význam státního 

občanství tkví v tom, ţe některá práva jsou nadále spojená výlučně s institutem 

občanství a není moţné jich občana zbavit.  

Z pohledu fyzické osoby je občanství zvláštním statusem, který ji odlišuje 

od ostatních skupin osob na území státu, tj. od cizinců a bezdomovců.
24

 Z pohledu 

státu je občanství vymezením skupiny osob, ke které má stát specifické povinnosti, 

zejména povinnost zvláštního zacházení.  

Z toho lze vyvodit závěr, ţe určitý okruh práv přiznává právní řád pouze státním 

občanům. Další osoby pobývající na území státu jsou podřízeny svrchované moci 

státu z titulu územní výsosti, ale nemohou být nositeli těch práv a povinností, které 

patří výhradně občanům. Podle Listiny základních práv a svobod (čl. 42) poţívá 

kaţdý lidských práv a základních svobod, pokud nejsou přiznána výslovně občanům. 

Práva, která jsou pravidelně vyhrazována občanům, lze rozdělit do základních 

kategorií: 

1. Právo účasti na správě veřejných záleţitostí – aktivní a pasivní volební právo, 

přístup k některým povoláním a funkcím, 

2. právo vstupu a pobytu na území státu a s tím související zákaz vyhoštění, 

                                                 
23 Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
24 Jedná se o legislativní zkratku označující osobu bez státního občanství. 
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3. právo na diplomatickou ochranu. 

 

Existují však i další práva, která mohou státy vyhrazovat pro své občany, jako 

například právo vlastnictví určitých věcí (nemovitostí), přístup k bezplatnému studiu 

apod. 

Mezi povinnosti, které se váţou k institutu státního občanství lze zařadit např. 

tyto: 

1. Povinnost věrnosti státu (závazek zdrţet se jednání poškozujícího domovský 

stát, občanství jako znak skutkové podstaty některých trestných činů), 

2. povinnost k obraně vlasti (sluţba v ozbrojených silách), 

3. povinnost dodrţování právních předpisů domovského státu i při pobytu 

v cizině, 

4. výkon určitých funkcí (např. účast v porotě – tzv. jury service, volební 

povinnost apod.), 

5. povinnost platit daně a poplatky.
25

 

 

Na právním postavení občana ve vztahu k domovskému státu se nic nemění 

v případě, ţe se nachází mimo jeho území (znak trvalosti státního občanství). Stát 

nad svými občany vykonává personální výsost, tedy kaţdý státní příslušník zůstává 

podřízen pravomoci domovského státu a má nárok na jeho ochranu. Pobyt v cizině 

navíc uvádí občana do podřízenosti moci státu, na jehoţ území se zdrţuje (územní 

výsost). Takový občan podléhá dvojí státní moci.
26

  

 

 

 

2  Československé státní občanství – vývoj 

 

Československé státní občanství souvisí s vývojem československého státu a 

odráţejí se v něm důleţité zlomové momenty dějin: 

1.  Vznik svobodného československého státu, 

2.  období po 2. světové válce, 

3.  období související se vznikem československé federace, 

                                                 
25  Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004 
26  Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
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4.  období související se zánikem československé federace a vznikem svrchované 

ČR a SR. 

 

2.1 Vznik svobodného československého státu a období do roku 1945 

 

Rok 1919: Byl vydán oběţník ministerstva vnitra, který obsahoval první 

československou úpravu státního občanství. Za československého občana byl 

povaţován ten, kdo měl k 28. 10. 1918 domovské právo v některé obci, nad níţ 

Československo vykonávalo svojí svrchovanost. Konečná podoba právní úpravy 

proběhla aţ po ukončení mírových jednání po 1. světové válce.  

 

Rok 1920: Ústavní listina Československé republiky z 29.2.1920 stanovuje hned 

v § 1: „Státní občanství v Československé republice je jediné a jednotné. Podmínky 

nabývání, účinku a zániku státního občanství Československé republiky určuje 

zákon. Příslušník cizího státu nemůţe býti zároveň příslušníkem Československé 

republiky.“  

Téhoţ roku byl vydán ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se mění 

a doplňují dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva 

domovského v republice Československé. Tento předpis zachoval právní úpravu 

platnou z období před vznikem samostatného Československa a reagoval na závazky 

z mezinárodních smluv uzavřených po 1. světové válce.  

Rok 1926: Ústavní zákon č. 152/1926 Sb. z. a n.  o udělení státního občanství 

československého některým osobám.  

Rok 1930: Haagská úmluva umoţňovala ve svém vnitrostátním zákonodárství  

kaţdému státu stanovit kdo je jeho státním občanem.  

Léta 1939 – 1945: Předpisy z doby nesvobody vydané protektorátními orgány 

jsou pro posouzení státního občanství právně irelevantní. 

 

2.2 Období po 2. světové válce 

 

Rok 1945: Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. stanovil, ţe všichni 

českoslovenští státní občané německé nebo maďarské národnosti pozbývají 

československé státní občanství. K pozbytí došlo zpětně dnem nabytí státního 
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občanství německého nebo maďarského. Nešlo o Němce nebo Maďary, kteří se 

v době zvýšeného ohroţení republiky přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo 

Slováky. Češi, Slováci a  příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v této době 

přihlásili za Němce nebo Maďary, aniţ k tomu byli donuceni nátlakem nebo 

okolnostmi zvláštního zřetele hodných, ztratili československé státní občanství. Tyto 

osoby se neposuzují podle dekretu, tj. československé státní občanství nepozbyly, 

jestliţe jim příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise) vydal po 

schválení ministerstvem vnitra (krajským národním výborem) osvědčení o národní 

spolehlivosti. Československé státní občanství bylo zachováno osobám německé  

a maďarské národnosti, které prokázaly, ţe zůstaly věrny Československé republice, 

nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně 

zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým 

terorem.
27

 

Rok 1948: Ústava Československé republiky z roku 1948 (Ústava 9. května) – v § 

165 uvádí, ţe státní občanství je v Československé republice jediné a jednotné. 

Podmínky, za jakých se nabývá a pozbývá státního občanství, stanoví zákon.  

Rok 1949: Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého 

státního občanství je prováděcím předpisem k § 165 Ústavy z roku 1948.  

Rok 1960: Ústava ČSSR z roku 1960 ţádnou novou právní úpravu nekladla, 

pouze v čl. 108 stanovila, ţe „státního občanství se nabývá a pozbývá za podmínek, 

které stanoví zákon.“ 

 

 

 

2.3 Období související se vznikem československé federace 

 

Rok 1968: Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  - vytvořil 

konstrukci trojího státního občanství – československého (federálního), českého 

a slovenského. Tuto konstrukci lze vnímat pouze z hlediska vnitrostátního, nikoli 

z hlediska mezinárodního.  

K provedení tohoto principu trojího občanství byly přijaty tyto zákony: Zákon 

č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství, zákon SNR 

                                                 
27 Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti  německé a maďarské. 
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č. 206/1968 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické 

republiky, a zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České 

socialistické republiky, pozměněný zákonným opatřením předsednictva ČNR 

č. 124/1969 Sb. 

Rok 1970: Ústavní zákon č. 125/1970 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní 

zákon  o československé federaci.  Na rozdíl od ústavního zákona z roku 1968, který 

vycházel z principu primárnosti občanství republik, ústavní novela z roku 1970 tuto 

konstrukci zásadně změnila. Mělo se vycházet z primárnosti občanství federálního 

(československého) a od něj odvozené státní občanství republik. Avšak k nové 

úpravě prováděcího zákonodárství nedošlo a v roce 1991 uvozovací ústavní zákon 

k Listině základních práv a svobod ústavní konstrukci opět vrátil do stavu z roku 

1968.  

Rok 1990: Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání 

a pozbývání československého státního občanství. Tento zákon řeší případy odejmutí 

státního občanství a stanovuje podmínky k jeho znovuzískání. 

Rok 1991: Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních 

práv a svobod. V čl. 5 se opět zavedl princip primárního státního občanství republik 

a od něho odvozené státní občanství federace: „státní občan kaţdé z obou republik je 

zároveň občanem České a Slovenské Federativní republiky“. Je zde stanovena zásada 

rovnosti občanů obou republik v právech a povinnostech. „Občan jedné republiky má 

na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této druhé 

republiky“.  Navíc je zde zakotven fundamentální princip, ţe „nikdo nemůţe být 

proti své vůli zbaven státního občanství“.
28

  

 

2.4 Období související se zánikem československé federace a vznikem 

svrchované ČR a SR 

 

Rok 1993: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky. Zánikem 

československé federace 31. prosince 1992 se obě republiky osamostatnily a staly 

se subjekty mezinárodního práva. Bylo nutností určit občanství dosavadních 

československých občanů. Zaniklo československé občanství a oba nástupnické státy 

přijaly vlastní právní úpravu nabývání a pozbývání státního občanství. Ústava 

                                                 
28 Čl.5 ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým  se  uvozuje Listina základních práv a svobod. 
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zařadila institut státního občanství mezi Základní ustanovení do čl. 12: „(1) 

Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. (2) Nikdo 

nemůţe být proti své vůli zbaven státního občanství“.
29

 

Zároveň Ústava ČR ve svých článcích 3 a 112 odst. 1 stanovila, ţe od 1.1.1993 

budou v součásti ústavního pořádku ČR Listina základních práv a svobod (schválená 

Federálním shromáţděním 9.1.1991), ústavní zákon ČNR o opatřeních souvisejících 

se zánikem ČSFR (schválený ČNR 15.2.1992) a další předpisy.
30

  

Listina se zabývala problematikou státního občanství v čl. 42: „(1) Pokud Listina 

pouţívá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní 

republiky. (2) Cizinci poţívají v České a Slovenské federativní republice lidských 

práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně 

občanům. (3) Pokud dosavadní předpisy pouţívají pojmu ‚občan‘, rozumí se tím 

kaţdý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na 

státní občanství.“
31

 

Ústavní zákon č. 4/1993 Sb. o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR 

stanovuje interpretační pravidlo, a tím se snaţí zamezit nejasnostem transformační 

právní úpravy ve vztahu ke státnímu občanství a k území České republiky. V čl. 1 

odst. 2 se uvádí, ţe „pokud ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy přijaté 

před zánikem České a Slovenské federativní republiky spojují práva a povinnosti 

s územím ČSFR a státním občanstvím ČSFR, rozumí se tím území České republiky 

a státní občanství České republiky, pokud zákon nestanoví jinak.“ 

Na závěr kapitoly je nutné říci, ţe v souvislosti s předpokládaným rozdělením 

ČSFR byla hledána maximálně efektivní řešení. Nejjednodušším a nejrychlejším se 

jevilo přijetí dvoustranné smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou s tím, ţe by 

se vycházelo z principu předcházení vzniku dvojího státního občanství, zabránění 

vzniku bezdomovectví a zásady, ţe změna dosavadního státního občanství je moţná 

jen na základě vlastního projevu vůle fyzické osoby. Avšak slovenská strana tento 

návrh neakceptovala a Česká republika vyřešila otázku nabývání a pozbývání 

státního občanství vnitrostátním právním předpisem, kterým je zákon č. 40/1993 Sb. 

o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.  

 

                                                 
29 čl. 12 ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,Ústava ČR. 
30  čl. 3 a čl. 112 ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,Ústava ČR. 
31  čl.42 ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým  se  uvozuje Listina základních práv a svobod. 
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3  Prameny práva státního občanství 

 

Právní úprava státního občanství tvoří specifickou oblast ústavního práva, avšak 

se dotýká i jiných právních odvětví (např. správní, finanční, trestní, občanské právo 

atd.).  

 

3.1 Ústavněprávní úroveň 

 

Ústava České republiky upravuje státní občanství v čl. 12 hlavy první, označené 

jako „Základní ustanovení“. V odstavci  1 uvádí,  ţe „nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky stanoví zákon“, v odstavci 2 pak stanovuje, ţe „Nikdo 

nemůţe být proti své vůli zbaven státního občanství.“
32

 

Práva a svobody zakotvené v  Listině základních práv a svobod vycházejí 

z principu, ţe základní lidská práva náleţí všem lidem, pokud nejsou přiznána 

výslovně občanům.  Je tím míněno to, ţe pokud Listina přiznává právo jen občanovi, 

nikoli cizinci, musí toto být v Listině výslovně stanoveno.   

Citovaná ustanovení mají jednak charakter zmocňovacích a blokačních norem 

(čl. 12 Ústavy ČR) a také charakter interpretačních norem (Listina a ústavní zákon 

ČNR č. 4/1993 Sb.). Nevypovídají však o obsahu institutu státního občanství.
33

 

Ústavní úprava nezařadila právo na státní občanství do svého katalogu subjektivně 

veřejných základních práv a svobod, a tak přenechala značný prostor pro příslušnou 

úpravu formou běţného zákona. Neznamená to však, ţe zákonná úprava státního 

občanství není ústavními normami vůbec limitována a pohybuje se v jakémsi 

„ústavněprávním vakuu“.
34

 

Uvedená ústavní úprava se od r. 1993 nezměnila. Přesto institut státního občanství 

prošel za dobu existence samostatné České republiky určitým vývojem. Tento vývoj 

představují: 

 úprava na úrovni běţného zákonodárství, 

 úprava v bilaterálních mezinárodních smlouvách mezi ČR a druhými státy 

a přistoupení ČR k multilaterálním mezinárodním smlouvám, 

 úprava související s přistoupením ČR k Evropské unii, 

                                                 
32 čl. 12 ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,Ústava ČR. 
33  Suchánek R., Jirásková V., Ústava ČR v praxi, Leges,Praha 2009. 
34 Molek, P., Šimíček, V., Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu      uváţení. Právník, č.    

2/2005. 
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 interpretace v nálezech soudů – především Ústavního soudu, ale téţ 

Nejvyššího správního soudu a nepřímo i Evropského soudního dvora.
35

 

 

3.2 Mezinárodněprávní úroveň 

 

Velmi podstatné je věnovat pozornost mezinárodním smlouvám, působícím 

v moci čl. 10 a čl. 1 Ústavy ČR, tedy smlouvám, k jejichţ ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiţ je Česká republika vázaná. Jsou součástí právního řádu ČR, mají 

přednost před zákonem a jsou bezprostředně závazné. 

Nejdůleţitější úmluvou zabývající se problematikou státního občanství je 

Evropská úmluva o státním občanství. Upravuje všeobecné zásady, týkající se 

státního občanství a také všechny oblasti, které se dají označit v tématu státního 

občanství za problematické: pozbývání státního občanství, nabývání státního 

občanství v otázkách hmotných i procesních, nástupnictví státu ve věcech státního 

občanství, několikeré státní občanství a brannou povinnost při něm.  

Je první mezinárodní úmluvou, která se vztahuje se na všechny skupiny cizinců, 

nejen na skupiny zvláště chráněné. Před jejím vydáním bylo pozitivní právo na státní 

občanství na mezinárodní úrovni upraveno pouze vůči dílčím skupinám obyvatelstva: 

 Bezdomovcům – např. Haagský protokol k některým otázkám bezdomovectví 

z roku 1930, později Úmluva o omezení případů  bezdomovectví sjednaná 

Valným shromáţděním OSN,  

 dětem – např. Úmluva o právech dítěte z roku 1989 zakotvující právo dítěte 

na státní příslušnost a zákaz jejího odejmutí, 

 ţenám – nejprve v Úmluvě o státním občanství vdaných ţen sjednané 

Valným shromáţděním OSN v roce 1957, následně v Úmluvě o odstranění 

všech forem diskriminace ţen z roku 1979, 

 uprchlíkům – Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která 

v čl. 34 stanoví, ţe „smluvní státy se zavazují co nejvíce usnadňovat 

uprchlíkům asimilaci a udělení státního občanství. Vyvinout zejména 

veškerou snahu o urychlení řízení o udělení státního občanství a co moţná 

největší sníţení poplatků a nákladů tohoto řízení.“
36

   

                                                 
35   Suchánek R., Jirásková V.,  Ústava ČR v praxi, Leges, Praha 2009. 

 
36 Bahýľová L., Filip J., Molek, P.,  Podhrazký, M., Suchánek, R., Šimeček, V., Vyhnánek, L.,   Komentář: Ústava ČR, Linde, Praha 2010. 
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3.2.1 Vícestranné mezinárodní smlouvy 

 

 Ke dni nabytí účinnosti Ústavy ČR byla Česká republika vázána níţe 

uvedenými mezinárodními smlouvami:  

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 

 Úmluva o státním občanství vdaných ţen z roku 1957 

 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 

1965 

 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen z roku 1979 

 Úmluva o právech dítěte z roku 1989 

 

Za dobu existence samostatné České republiky přistoupila ČR např. k těmto 

vícestranným mezinárodním smlouvám, týkajících se státního občanství: 

 Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 

 Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961 

 Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997 

 Úmluva o postavení osob bez státního občanství z roku 1954 

 

3.2.2 Dvoustranné mezinárodní smlouvy 

  

V době před nabytím účinnosti Ústavy ČR byla Česká republika vázána  

dvoustrannými mezinárodními smlouvami hlavně s některými bývalými 

socialistickými státy, jeţ se týkaly zamezení dvojího státního občanství. Samostatná 

Česká republika  postupně tyto smlouvy vypovídala, a tak pozbyly platnosti.  

 

 Smlouva se SSSR  (vyhl. č. 47/1958 Sb.,   vyhl. č. 71/1981 Sb.), 

 smlouva s Maďarskem  (vyhl. č. 37/1961 Sb.), 

 smlouva s Polskem  (vyhl. č. 71/1966 Sb.), 

 smlouva s NDR (vyhl. č. 37/1974 Sb.), 
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 smlouva s Bulharskem (vyhl. č. 61/1975 Sb.), 

 smlouva s Mongolskem  (vyhl. č. 96/1985 Sb.). 

 

Dále je moţno zmínit téţ mezinárodní dokumenty, které sice upravují institut 

státního občanství, ale pro ČR jsou právně nezávazné, jako např. protokoly haagské 

kodifikační konference Spojených nároků z dubna 1930, Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948, Úmluva o právním postavení osob bez státního občanství 

z roku 1954. 

 

 

3.3 Zákonná úroveň 

 

Hlavním vnitrostátním právním předpisem v otázkách nabývání a pozbývání 

státního občanství je zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 

občanství (dále jenom „zákon“). Je prováděcím zákonem, na který odkazuje č. 12 

Ústavy. Tento zákon má 29 paragrafů, které jsou rozděleny do 4 částí. 

Vzhledem k stručnosti tohoto článku je zákonodárci ponechán opravdu velký 

prostor k úpravě této problematiky.  

Jiří Hřebejk zdůrazňuje tři základní zásady, na kterých je zákon zaloţen: 

 Při posuzování, zda je fyzická osoba státním občanem České republiky, 

popřípadě do 31.12.1992 byla státním občanem ČSFR, se postupuje podle 

předpisu platných době, kdy mělo dojít k nabytí nebo pozbytí státního 

občanství této osoby. 

 Nejčastější způsob vzniku státního občanství je narozením, za primárního  

vyuţití zásady ius sanguinis, stejně jako je tomu v dalších státech 

kontinentální Evropy. 

 Zákon brání hromadnému vzniku dvojího státního občanství (bipolitismu), 

i kdyţ existenci dvojího státního občanství nevylučuje.
37

 

 

K posuzování, zda je fyzická osoba českým státním občanem, se musí vycházet 

z právního stavu platného v době, kdy tato osoba měla občanství nabýt nebo pozbýt. 

                                                 
37 Hřebejk, J., Státní občanství a naše státnost, in: Acta universitalis Carolinae, Iuridica, 1-2/1999. 
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Je tak třeba aplikovat zákony, které byly zrušeny jiţ více neţ půl stoletím. 

Vycházíme tedy z obecné zásady, ţe při rozhodování o věci se postupuje podle 

procesního předpisu platného v době, kdy se o věci jedná, avšak hmotněprávní 

nároky se posuzují podle předpisů platného v době vzniku. 

 Kromě shora uvedeného zákona představuje samostatnou právní úpravu 

státního občanství ČR zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých 

bývalých československých občanů. Tento zákon umoţnil získat české státní 

občanství těm osobám, které své československé státní občanství ztratily. Jiţ v roce 

1990 mohli bývalí českoslovenští občané získat občanství zpět na základě zákona č. 

88/1990 Sb., a to do dne 31.12.1993.  Jednalo se o občany, kteří byli v letech 1948 aţ 

1989 propuštěni ze státního svazku s Československem nebo jim bylo státní 

občanství odňato. Tento zákon však neumoţňoval nabytí státního občanství bývalým 

československým občanům, kteří nabyli naturalizací státní občanství USA a podle 

Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 své československé občanství pozbyli.  

 Zákon č. 193/1999 Sb. umoţnil získat státní občanství i osobám, které 

československé státní občanství ztratily podle shora uvedené Úmluvy, dále osobám, 

které do konce existence Československa nestihly poţádat o navrácení státního 

občanství podle zákona č. 88/1990 Sb. a také těm občanům, kteří pozbyli své 

občanství v souvislosti s nabytím občanství cizího státu podle mezinárodních úmluv 

ČSSR s některými bývalými socialistickými státy.   

 Zákon č. 193/1999 Sb. umoţnil nabytí státního občanství ČR i bývalým 

československým občanům, kteří českými státními občany nikdy nebyli, avšak za 

předpokladu, ţe taková osoba měla v době odchodu do ciziny trvalý pobyt na území 

ČR, a nebo pokud její rodiče se stali českými občany. Uvedený zákon umoţňuje 

existenci bipolitismu – dvojího státního občanství.  

 

4  Dvojí či vícečetné státní občanství 

  

S vývojem společenských vztahů se vyvíjí téţ institut státního občanství. Lidi 

často opouštějí zemi svého původu, cestují za prácí a studiem. Tak dochází 

k propojenosti světa, vznikají smíšená manţelství a z těch se rodí děti. Pro mnohé 

lidi tak není snadné si vytvořit pouto pouze k jedné zemi.  Vzhledem k integračním a 

globalizačním faktorům nemůţeme popřít mezinárodní rozměr státního občanství.  
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4.1 Obecně k dvojímu či vícečetnému státnímu občanství 

 

Různost vnitrostátních úprav o nabývání a pozbývání státního občanství 

a nedostatek jednotné úpravy této problematiky na mezinárodní úrovni vede k tomu, 

ţe jedna osoba je občanem dvou (bipolita) nebo více států (multipolita). Dvojí státní 

občanství například získala ţena sňatkem s cizincem v případě, ţe její domovský stát 

nespojil s provdáním za cizince ztrátu státního občanství a podle předpisu státu 

manţela získala automaticky státní občanství. Dvojí státní občanství můţe nastat 

v případě, ţe se narodí dítě na území státu uplatňujícího ius soli, jestliţe domovský 

stát jeho rodičů uplatňuje zásadu ius sanguinis.  

Od výše zmiňovaných situací musíme odlišit dvojí státní občanství ve federaci, 

kdy táţ osoba je občanem jak federálního státu, tak i členského státu federace. 

Z pohledu mezinárodního práva nejde o bipolitu, toto dvojí občanství má zcela jiný 

charakter.  

 Případy, kdy tutéţ osobu povaţuje více neţ jeden stát za svého občana, bylo 

povaţováno většinou státu za jev negativní. Odpor států vůči dvojímu státnímu 

občanství je pochopitelný, neboť institut státního občanství vychází z historického  

pojetí občanství, které se vyvinulo ze vztahu mezi panovníkem (suverénem) a jeho 

poddanými. Tato více neţ dvě století stará teorie vychází z toho, ţe loajalita je 

nedělitelná a nikdo nemůţe být dobrým občanem dvou států, a tak je několikeré 

státní občanství hrozbou pro suverenitu státu. Libor Chlad uvádí čtyři hlavní důvody 

škodlivosti několikerého státního občanství: 

 Konflikt závazků věrnosti vůči různým státům, 

 nesoulad právních norem současně upravujících postavení jednotlivce, 

 ohroţování plnění subjektivních veřejných povinností vůči státu, 

 ohroţení ochrany subjektivních veřejných práv jednotlivců.
38

 

 

Historicky vedlo několikeré státní občanství k četným sporům mezi 

zainteresovanými státy. Klasickým případem často v této situaci zmiňovaným je 

slavný rozsudek Mezinárodního soudního dvora v Haagu ve věci Nottebohm z roku 

                                                 
38 Libor Chlad, Státní občanství v kontextu evropské integrace, PRÁVNÍK 4/2004. 
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1955. Podstata tohoto sporu spočívala v tom, ţe pan Friedrich Nottebohm, německý 

státní příslušník, se v roce 1905 odstěhoval do Guatemaly, kde měl trvalé bydliště 

34 let. Příleţitostně obchodně cestoval do Německa a Lichtenštejnska, kde měl 

bratra. Jako vlastník půdy v Guatemale si v roce 1939 uvědomil, ţe německé státní 

občanství by mu bylo na obtíţ, kdyby Guatemala vstoupila do války. Odjel proto na 

několik dnů za svým bratrem do Lichtenštejnska, kde na základě ţádosti získal 

lichtenštejnské občanství. Byla mu udělena výjimka z podmínky tříletého trvalého 

pobytu. Na základě, v té době platného německého práva, automaticky pozbyl 

německé státní občanství a jakmile se s lichtenštejnským pasem vrátil do Guatemaly, 

aby pokračoval v obchodní činnosti, poţádal o zápis změny státního občanství 

v registru cizinců a v osobních dokladech. V červnu roku 1941 jej USA zařadily na 

černou listinu a zmrazily jeho účty v USA. Po vypuknutí válečného stavu mezi 

Guatemalou a Německem (Guatemala vyhlásila Německu válku) byl v roce 1943 

zatčen a deportován do USA, kde byl internován aţ do roku 1946. Jeho majetek byl 

konfiskován. V roce 1951 podalo Lichtenštejnsko na Guatemalu jeho jménem ţalobu 

a domáhalo se vrácení majetku a náhrady škody za zatčení. Mezinárodní soudní dvůr 

však konstatoval nedostatek jakéhokoliv pouta, skutečné vazby (genuine link) mezi 

Nottebohmem a Lichtenštejnskem. A tak Guatemala nebyla povinna uznat občanství 

udělené Lichtenštejnskem.  Lichtenštejnsko z tohoto důvodu nebylo oprávněno mu 

poskytnout svou ochranu vůči Guatemale.  Mezinárodní soudní dvůr vyslovil zásadu, 

ţe je nutné efektivní státní občanství, aby stát mohl vystupovat na ochranu určité 

osoby. Tato zásada vyvolala řadu kritických odezev.
39

 

 

4.2 Mezinárodní úprava dvojího státního občanství 

 

Za účelem odstranění problémů plynoucích z dvojího státního občanství byla 

přijata řada mezinárodních smluv, a to jak bilaterálních, tak multilaterálních.  

První regionální úmluvou, která se zabývá komplexně jednotlivými aspekty 

státního občanství je Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997, která řeší 

případy několikerého státního občanství v čl. 14 – 16. Je zaloţena na dvou 

základních principech: 

                                                 
39 Valášek, V.,  Kučera,V.,  Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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 Volnost smluvních států rozhodovat o úpravě několikerého státního občanství, 

 povinnost smluvních států tolerovat několikeré státní občanství v určitých 

specifických případech. 

   

Evropská úmluva o státním občanství pokrývá velkou řadu aspektů státního 

občanství a nepochybně je velkým přínosem, proto je podrobněji pojednána 

v kapitole 6. 

 

4.3 Dvojí státní občanství v kontextu integrace  a globalizace 

 

Od 80. let 20. století státy z praktických důvodů přehodnocují svůj přístup 

k několikerému státnímu občanství. Občanství začíná být vnímáno jako předpoklad 

integrace a jeho nabývání je některým skupinám osob usnadňováno. Poţadavek  

jediné a „nedělitelné loajality“ ustupuje do pozadí a stále více zemí přestává spojovat 

státní občanství se státní svrchovaností. Důraz se klade na lidskou osobnost, jejíţ 

práva jsou nezávislá na vůli státu. 

Vladimír Valášek upozorňuje na názor některých autorů zabývajících se 

problematikou několikerého státního občanství, například Vratislava Pěchoty: 

„Ve světě, v němţ padají hranice a nastoluje se svoboda pohybu lidí, zboţí a jiných 

hodnot, je nutno se vznikem dvojího občanství počítat. Státní občanství nelze 

srovnávat s manţelstvím, jeţ vzniká ze svobodné vůle stran a v němţ je monogamní 

svazek odůvodněn morálním imperativem a ekonomickými a sociálními ohledy. 

Státní občanství je svazkem veřejnoprávním, jenţ se formuje pod vlivem okolností, 

které nejsou určovány svobodnou vůlí jednotlivce. Většinou jsou determinovány 

umístěním jednotlivce (narozením, přesídlením) do určitého prostředí, v němţ se 

jednotlivec snaţí dosáhnout maximálního vyuţití svých schopností a práv. 

Ekonomické tlaky, sociální dislokace nebo politické důvody jej začasté nutí 

k dočasnému či trvalému přemístění. Přitom si většina lidí zachovává emocionální a 

rodinné svazky se zemí svého původu. Jejich loajalita k zemi původu zůstává 

nezmenšena sloţením přísahy státu, v němţ se usídlili a jehoţ občanství nabyli.“
40

 

Dalším autorem vystihujícím problém bipolitismu je Andrea Baršová. Téţ 

vychází z myšlenky, ţe jsou zde dány faktické důvody, které vedou k existenci 

                                                 
40 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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několikerého státního občanství.: „Nárůst případů vícečetného občanství a změna 

přístupu k tomuto jevu v národních právních řádech i v mezinárodním právu 

probudila pozornost expertů. Ti nabízejí celou škálu teoretických vysvětlení tohoto 

fenoménu. Někteří vidí ve vícečetném občanství jakousi přechodnou fázi občanství 

národního k občanství regionálnímu či kosmopolitnímu. Jiní realisticky namítají, ţe 

vícečetné státní občanství neznamená zásadní odklon od dosavadního vývoje, ale ţe 

je jeho logickou proměnou v nových podmínkách. Vícečetné občanství proto není 

potřeba oslavovat ani zatracovat. Z liberálního pohledu, který bere jako východisko 

vytvoření co nejširšího spektra moţností pro svobodné uskutečnění ţivotních plánů 

člověka, je umoţnění vícečetného státního občanství na nejvýše ţádoucí tam, kde 

princip jednoho občanství vede k jejich omezení. Právo by mělo respektovat faktické 

vazby, kterým je konkrétní jedinec ve světě rozděleném na státy, skutečně podroben. 

Státy by proto měly vícečetné státní občanství akceptovat, pokud vyjadřuje 

opravdovou existenční vazbu k několika zemím.“
41

 

Bipolitismus nevnímá jako problém téţ Nejvyšší správní soud, kdyţ ve svém 

rozsudku uvedl, ţe „pojem stát a státní občanství svým vývojem mění nikoliv snad 

svůj obsah, ale jistě svoji ‚výjimečnost‘ a nenahraditelnost. Existence Evropské unie 

a států uvnitř ní, jakoţ i vývoj pojmů ‚evropské občanství‘ jsou fenomény, které nutí 

ke změně pohledu na popisované instituty. Hranice domovského státu se pro občany 

a pro jejich záruky (sociální i ekonomické) začínají stírat a je otázkou vývoje, zda 

bipolitismus naopak nebude v budoucnu vítaným jevem. Na tento trend mají vliv 

jistě i globalizační a integrační trendy současné doby, které do značné míry 

relativizují význam spojení fyzické osoby s jedním státem.“
42

 

 

5  Osoby bez státního občanství 

 

Bezdomovcem (apatrida,apolita) je nazývána kaţdá fyzická osoba bez státního 

občanství. Jedná se o osobu, která není občanem ţádného státu.  

Podle právního vztahu ke státu pobytu rozdělujeme osoby na: 

 státní občany – osoby, které mají ke státu pobytu specifický státoobčanský 

poměr, 

                                                 
41 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde Praha 2006. 
42 Bahýľová L., Filip J., Molek, P.,  Podhrazký, M., Suchánek, R., Šimeček, V., Vyhnánek, L., Komentář: Ústava ČR, Linde, Praha 2010. 
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 cizince – osoby, které mají tentýţ poměr k jinému státu – a  

 bezdomovce – osoby, které nejsou ve státoobčanském poměru k ţádnému 

státu.  

 

Příčinou vzniku bezdomovectví je především různost jednotlivých vnitrostátních 

úprav zabývajících se nabýváním a pozbýváním státního občanství. Bezdomovectví  

je vnímáno jako stav negativní a státy jej řeší na úrovni mezinárodních smluv 

(dvoustranných i vícestranných). 

Jiţ v roce 1930 na Haagské kodifikační konferenci se řešily otázky střetů zákonů 

o státním občanství a případy bezdomovectví. Později tento problém řešila téţ 

Organizace spojených národů  a výsledkem byl vysloven princip, ţe nikdo nesmí být 

svévolně zbaven svého státního občanství, stanoveného v čl. 15 Všeobecné deklarace 

lidských práv z roku 1948. V roce 1961 byla přijata Úmluva o omezení případu 

bezdomovectví. Prostřednictvím mezinárodního mechanizmu se snaţí předcházet 

vzniku apatridity a zároveň sniţovat existující počet osob bez státního občanství.  

Mimo uvedené Úmluvy je nutno dále zmínit Úmluvu o právním postavení bez 

státní příslušnosti z roku 1954. Byla schválena diplomatickou konferencí svolanou 

hospodářskou a sociální radou OSN a patří k nejstarším smlouvám OSN o lidských 

právech.  

Tato Úmluva doplňuje Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

přičemţ se vztahuje na všechny osoby bez státní příslušnosti bez ohledu na to, zda 

jsou uprchlíky či nikoliv. Garantuje minimální práva osob, které nejsou povaţovány 

ţádným státem za jeho občany a které se na území smluvního státu nacházejí legálně. 

Přiznává jim tak celý soubor práv. Významnými jsou ustanovení upravující právní 

postavení těchto osob, podmínky pro nabývání majetku, úpravy práva sdruţovacího 

a přístupu k soudům. Dále upravuje podmínky pro výkon výdělečné činnosti 

a poskytování sociálních výhod osobám bez státní příslušnosti. Podstatnými jsou téţ 

ustanovení upracující svobodu pohybu a otázky vydávání průkazu totoţnosti 

a cestovních dokladů osobám bez státní příslušnosti.  

Úmluva rozlišuje dva základní reţimy poskytování práv: 

 Smluvní státy musí s osobami bez státní příslušnosti zacházet minimálně stejně 

příznivě jako za stejných okolností zacházejí s cizinci, 

 smluvní státy v případě některých konkrétních práv musí poskytnout těmto 
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osobám zacházení přinejmenším stejně příznivé jako svým občanům.
43

 

 

6  Evropská úmluva o státním občanství 

 

Evropská úmluva o státním občanství byla vytvořena výborem expertů Rady 

Evropy, Česká republika ji podepsala 6. listopadu  1997  a po souhlasném usnesení 

obou komor Parlamentu ji 1. 9. 2000 prezident republiky ratifikoval. 
44

 

Od tzv. Euronovely (ústavní zákon č. 395/2001  Sb., kterým se mění ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb.) obsah čl. 10 Ústavy ČR se zásadně mění, pokud jde o vztah 

vnitrostátního a mezinárodního práva. Dle předchozího znění ratifikované  

a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiţ 

je Česká republika vázaná, byly bezprostředně závazné a měly přednost před 

zákonem. Podle nového znění čl. 10 jsou součástí právního řádu ČR všechny 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je 

ČR vázána. Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného neţ zákon, pouţije se 

mezinárodní smlouva. Takovou mezinárodní smlouvou je Evropská úmluva 

o státním občanství, která je součástí českého právního řádu, má přednost před 

zákonem a je bezprostředně závazná.    

Účelem Úmluvy je zakotvení zásad týkajících se státního občanství a jejich 

promítnutí do vnitrostátního práva. Dalším cílem je zabránění diskriminace 

ve věcech státního občanství a také zamezení bipolitismu.   

Úmluva obsahuje preambuli a dále se člení do 10 kapitol, které tvoří celkem 32 

článků.  

 

Kapitola I  - Všeobecné záleţitosti  - čl. 1 aţ 2  

Kapitola II   - Všeobecné zásady týkající se státního občanství -

 čl. 3 aţ 5 

Kapitola III  - Pravidla týkající se státního občanství  -

 čl. 6 aţ 9 

Kapitola IV  - Řízení o státním občanství  -  čl. 10 aţ 13 

Kapitola V  - Několikeré státní občanství -  čl. 14 aţ 17 

                                                 
43 Valášek, V.,  Kučera,V.,  Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
44 Evropská úmluva o státním občanství, celý název:Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o státním občanství č. 76/2004 

Sb.m.s. 
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Kapitola VI  - Nástupnictví států a státní občanství  - čl. 18 aţ 20 

Kapitola VII - Branná povinnost při několikerým státním občanství  -   čl. 21 

aţ 22 

Kapitola VIII  - Spolupráce mezi smluvními státy - čl. 23 aţ 24 

Kapitola IX - Uplatňování úmluvy  - čl. 25 aţ 26 

Kapitola X  - Závěrečná ustanovení - čl. 27 aţ 32 

 

Článek 1 (Předmět úmluvy) zdůrazňuje zakotvení zásad týkající se státního 

občanství fyzických osob a pravidla upravující brannou povinnost v případech 

několikerého státního občanství, s nimiţ musí být vnitrostátní právo členských států 

v souladu.  

 

Článek 2 definuje pojmy pro účely této Úmluvy: 

 Státní občanství znamená právní svazek mezi osobou a státem a neoznačuje 

původ osoby, 

 několikeré státní občanství znamená stav, kdy táţ osoba má současně státní 

občanství dvou nebo více států, 

 dítě znamená osobu do 18 let věku, pokud se podle práva vztahujícího se na 

dítě nenabývá zletilosti dříve,  

 vnitrostátní právo znamená všechny druhy ustanovení vnitrostátního 

právního řádu, zahrnující ústavu, zákony, nařízení, dekrety, precedenční 

právo, obyčejové normy a postupy a normy vyplývající ze závazných 

mezinárodních dokumentů. 

 

Článek 3 je věnován působnosti státu a konstatuje, ţe kaţdý stát podle vlastního 

práva stanoví, kdo jsou jeho státní občané. Dále uvádí, ţe toto právo budou jiné státy 

uznávat, pokud je v souladu s pouţitelnými mezinárodními úmluvami, obyčejovým 

mezinárodním právem a právními zásadami všeobecně uznávanými s ohledem 

na státní občanství.  

Článek 4 stanovuje, ţe právní normy kaţdého smluvního státu musí spočívat na 

těchto zásadách: 

 kaţdý má právo na státní občanství, 

 je třeba zabránit stavu, kdy je osoba bez státního občanství, 
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 nikdo nesmí být svévolně zbaven svého státního občanství, 

 uzavření, ani zánik manţelství mezi státním občanem smluvního státu 

a cizincem, ani změna státního občanství jedním z manţelů za trvání 

manţelství se nedotýká automaticky státního občanství druhého z manţelů. 

 

Článek 5 stanovuje významný princip nediskriminace. Normy vnitrostátního 

práva nesmějí rozlišovat nebo obsahovat postup rovnající se diskriminaci z důvodů 

pohlaví, náboţenství, rasy, barvy pleti nebo národnostního či etnického původu. 

Kaţdý smluvní stát se musí řídit zásadou nediskriminace mezi jeho občany, ať nabyli 

státního občanství narozením nebo je získali později.  

Kapitola III zakotvuje pravidla týkající se státního občanství. Kaţdý smluvní stát 

má ve svém vnitrostátním právu zajistit, aby jeho státní občanství ex lege nabývaly 

tyto osoby: 

 Děti, u nichţ jeden z rodičů má v době jejich narození státní občanství tohoto 

členského státu, s výjimkou případu stanovených vnitrostátním právem pro 

děti narozené v zahraničí. U dětí, k nimţ otcovství vznikne uznáním, 

rozhodnutím soudu nebo podobnými postupy, můţe kaţdá smluvní strana 

stanovit, ţe dítě nabude jeho státního občanství na základě řízení stanoveného 

jeho vnitrostátním právem.  

 Nalezenci, nalezení na jeho území, kteří by jinak byli osobami bez státní 

příslušnosti. 

 

Kaţdý smluvní stát ve svém vnitrostátním právu má povinnost zajistit, aby jeho 

občanství nabyly děti narozené na jeho území, které nezískávají narozením jiné státní 

občanství. Takové státní občanství bude uděleno: 

 ex lege při zarození nebo  

 následně dnem, které zůstaly bez státního občanství a poţádaly samy nebo 

v zastoupení příslušného orgánu způsobem předepsaným vnitrostátním 

právem smluvního státu. Taková ţádost můţe být podmíněna oprávněným 

a obvyklým trvalým pobytem na jeho území, jehoţ délka do podání ţádosti 

nepřesáhne 5 let. 

 

Kaţdý smluvní stát má povinnost ve vnitrostátním právu zajistit moţnost 
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naturalizace osob oprávněně a obvykle pobývajících na jeho území. Při stanovení 

podmínek naturalizace nesmí doba pobytu přesáhnout 10 let.  

Kaţdý smluvní stát se zavázal usnadnit nabývání státního občanství těmto 

osobám: 

 manţelům a manţelkám svých státních občanů, 

 dětem, jejichţ jeden z rodičů je státním občanem a na které se vztahuje 

výjimka podle čl. 6 odst. 4a,  

 dětem, jejich jeden z rodičů nabude nebo nabyl jeho státní občanství, 

 dětem adoptovaným jedním z jeho státních občanů, 

 osobám, které se narodily na jeho území a oprávněně a obvykle na něm 

pobývají, 

 osobám, které po určitou dobu oprávněně a obvykle pobývaly na jeho území 

před 18. rokem svého věku, 

 osobám bez státní příslušnosti a osobám se statusem uprchlíka oprávněně 

a obvykle pobývajícím na jeho území. 

 

Úmluva téţ upravuje otázky pozbývání státního občanství. V čl. 7 se věnuje 

pozbývání státního občanství ex lege nebo z iniciativy smluvního státu.  

 Smluvní stát nesmí svým zákonodárstvím stanovit, ţe k pozbytí státního 

občanství dochází ex lege nebo z iniciativy smluvního státu s výjimkou těchto 

případů: 

 Dobrovolné nabytí jiného státního občanství, 

 nabytí dalšího občanství podvodným jednáním nebo na základě poskytnutí 

nepravdivých informací nebo zatajením významných skutečností, 

 dobrovolné sluţby v cizí armádě, 

 chování váţně poškozující zájmy smluvního státu, 

 neexistence skutečné vazby mezi státem a občanem obvykle pobývajícím 

v zahraničí, 

 pokud se v době nezletilosti dítěte zjistí, ţe předpoklady pro nabytí státního 

občanství ex lege stanovené vnitrostátním právem smluvního státu uţ nejsou 

splněny, 

 adopce dítěte, jestliţe dítě získá nebo má cizí státní občanství jednoho či obou 
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adoptivních rodičů. 

 

Smluvní stát můţe stanovit, ţe ke ztrátě státního občanství dochází u dětí, jejichţ 

rodiče toto občanství ztratí, s výjimkou případu dobrovolné sluţby v cizí armádě 

a v případě chování závaţně poškozující zájmy státu.  

Smluvní stát nesmí ve svém zákonodárství stanovit ztrátu státního občanství 

v případě, ţe by v důsledku toho dotyčná osoba se stala osobou bez státní 

příslušnosti, s výjimkou případu nabytí státního občanství podvodem, poskytnutím 

nepravdivých informací nebo zatajením významných skutečností.  

V článku 8 se Úmluva věnuje pozbývání státního občanství z iniciativy 

jednotlivce. Kaţdý smluvní stát má povinnost povolit fyzické osobě zřeknutí se 

státního občanství, avšak pouze v případě, ţe se dotyčná osoba nestane osobou bez 

státní příslušnosti. Smluvní stát můţe ve svém vnitrostátním právu stanovit, ţe 

státního občanství se můţou zříci jen občané, kteří obvykle trvale pobývají 

v zahraničí.  

Článek 9 se týká opětovného nabývání státního občanství. Smluvní stát má 

povinnost usnadnit opětovné nabytí státního občanství v případech a za podmínek 

stanovených jeho vnitrostátním zákonodárstvím těm bývalým občanům, kteří 

oprávněně a obvykle trvale pobývají na jeho území.  

Kapitola IV upravuje řízení o státním občanství, ukládá povinnost smluvnímu 

státu, aby:  

 ţádost o nabytí, zachování, pozbytí, opětovném nabytí nebo ověření jeho 

státního občanství vyřizoval  v přiměřených lhůtách, 

 úřední rozhodnutí obsahovala písemná odůvodnění a zajistit správní nebo 

soudní přezkum takového rozhodnutí, 

 zamezil tomu, aby byly poţadovány poplatky za zmíněné úkony nepřiměřené 

nebo bránící smluvnímu nebo soudnímu přezkumu. 

 

Kapitola V se věnuje několikerému státnímu občanství. V článku 14 upravuje 

případy několikerého státního občanství ex lege. Smluvní stát umoţní zachování 

několikerého státního občanství: 

 dětem, které nabyly různých státních občanství automaticky při narození a 

 svým občanům v případech, kdy dalšího státního občanství automaticky 
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nabyli uzavřením manţelství. 

 

Zachování státního občanství ve výše uvedených případech podléhá ustanovení 

o pozbývání státního občanství ex lege nebo z iniciativy smluvního státu (čl. 7).  

Dále jsou upraveny další moţné případy několikerého státního občanství. Úmluva 

neomezuje právo smluvních států stanovit svým vnitrostátním právem, zda  

 svým občanům, kteří nabudou nebo jiţ mají státní občanství jiného státu, 

bude občanství zachováno nebo jej pozbudou, 

 nabytí nebo zachování státního občanství bude podmíněno zřeknutím se 

jiného státního občanství nebo jeho pozbytí. 

 

Zachování dosavadního státního občanství je obsaţeno v čl. 16, kde je stanoveno, 

ţe smluvní stát nebude podmiňovat nabytí nebo zachování svého státního občanství 

zřeknutím se nebo pozbytím jiného státního občanství v těch případech, kdy takové 

zřeknutí nebo pozbytí není moţné nebo je nelze rozumně poţadovat.  

Práva a povinnosti spojené s několikerým státním občanstvím jsou upraveny v čl. 

17. Státní občané, kteří mají několikeré státní občanství, mají na území státu, kde 

trvale pobývají, stejná práva a povinnosti jako ostatní občané tohoto smluvního státu. 

To však neplatí pro případy: 

 na které se vztahují normy mezinárodního práva o diplomatické a konzulární 

ochraně poskytované smluvním státem jeho občanu, který má současně jiné 

občanství, 

 uplatňování norem mezinárodního práva soukromého jednotlivých smluvních 

států v případech několikerého státního občanství. 

 

Otázkami státního občanství v případě nástupnictví státu se zabývá kapitola VI. 

Čl. 18 vyjmenovává zásady, které se k státní sukcesi vztahují. Ve věcech státního 

občanství při nástupnictví je kaţdý smluvní stát povinen respektovat zásady právního 

státu, normy o lidských právech a zásady pro posouzení státního občanství a o zásadě 

nediskriminace (čl. 4 a 5 Úmluvy) a přitom má zabránit případům výskytu osob bez 

státní příslušnosti. Při rozhodování o udělení nebo zachování státního občanství při 

sukcesi státu má kaţdý smluvní stát povinnost přihlíţet zejména k: 

 tomu, zda dotyčná osoba má skutečnou a účinnou vazbu ke státu, 



 33 

 obvyklému trvalému pobytu dotyčné osoby v době nástupnictví státu, 

 vůli dotyčné osoby, 

 tomu, odkud dotyčná osoba pochází. 

 

V případech, kdy je nabytí státního občanství podmíněné pozbytím jiného státního 

občanství, uplatní se zásada obsaţená v čl. 16 o zachování dosavadního státního 

občanství, tj. zákaz podmiňovat nabytí nebo zachování státního občanství zřeknutím 

se nebo pozbytím jiného státního občanství v případech, kdy pozbytí není moţné 

nebo je nelze rozumně poţadovat.  

V případech nástupnictví státu mají smluvní státy řešit otázky státního občanství 

dohodou. Takové dohody mají respektovat zásady a normy, které jsou obsaţeny 

v kapitole VI (čl. 19). 

Určité zásady musí smluvní státy uplatňovat téţ pro osoby, které nejsou jejich 

státními občany. V čl. 20 jsou uvedeny tyto zásady: 

 Občané původního státu, kteří mají obvyklý trvalý pobyt na území, nad 

kterým se převádí svrchovanost na nástupnický stát, a kteří nenabyli jeho 

státního občanství, mají právo v tomto státě zůstat. 

 Pokud jde o sociální a hospodářská práva, mají nástupnické státy povinnost 

zacházet  s  výše uvedenými osobami jako s občany nástupnického státu. 

 

Kaţdý smluvní stát můţe výše uvedené osoby vyloučit ze zaměstnání ve veřejné 

správě, jehoţ součástí je výkon svrchovaných pravomocí.  

Kapitola VII je věnována branným povinnostem při několikerém státním 

občanství. Plnění branné povinnosti upravuje čl. 21 a stanovuje, ţe osoby, které mají 

státní občanství dvou nebo více států, budou povolávány ke splnění branných 

povinností pouze v jednom smluvním státě. Pokud nejsou tyto povinnosti upraveny 

mezi smluvními státy zvláštní dohodou, pouţijí se ustanovení této Úmluvy, které 

znějí: 

 Brannou povinnost mají osoby s několikerým státním občanstvím vůči tomu 

smluvnímu státu, na jehoţ území mají obvykle trvalý pobyt. Do 19 let věku 

se však mohou rozhodnout, ţe jako dobrovolníci se přihlásí ke splnění branné 

povinnosti v jiném členském státu, jehoţ jsou rovněţ občany.  

 Osoby, které mají obvykle trvalý pobyt na území smluvního státu, jehoţ 
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občané nejsou, nebo na území státu, který není smluvním státem, si mohou 

zvolit, ţe vykonají vojenskou sluţbu na území kteréhokoli smluvního státu, 

jehoţ jsou občany. 

 Splní-li osoba svou brannou povinnost vůči některému smluvnímu státu, bude 

se to povaţovat za splnění branné povinnosti vůči dalším smluvním státům, 

jejichţ je rovněţ občanem. 

 Splnění vojenské sluţby nemá v ţádném směru vliv na jejich státní občanství. 

 Pokud některý ze smluvních států vyhlásí mobilizaci, nebudou závazky 

z tohoto článku pro tento smluvní stát závazné. 

 

Čl. 22 se vztahuje na osoby, které byly zproštěny branné povinnosti nebo 

vykonaly civilní sluţbu. Je-li osoba občanem smluvního státu, který povinnou 

vojenskou sluţbu nevyţaduje, bude se na ni hledět, jako by svou brannou povinnost 

splnila, má-li na území smluvního státu svůj obvyklý trvalý pobyt. Nepovaţuje se to 

však za splnění branné povinnosti vůči státům, jejichţ občanem je tatáţ osoba a které 

vojenskou sluţbu vyţadují.  

Kapitola VIII se věnuje spolupráci mezi smluvními státy, kdy ukládá povinnost 

příslušným orgánům smluvních států poskytovat generálnímu tajemníkovi Rady 

Evropy informace o svém vnitrostátním právu o státním občanství, poskytovat si 

informace navzájem a podporovat postupný rozvoj právních zásad a postupů, 

týkajících se státního občanství a věcí s tím souvisejících.  

Uplatňování Úmluvy se věnuje kapitola IX. Kaţdý stát můţe při podpisu nebo 

při ukládání svých ratifikačních listin, nebo listin o přijetí, schválení nebo přístupu 

prohlásit, ţe vylučuje kapitulu VII o branných povinnostech při několikerém státním 

občanství (čl. 25). Úmluva není na újmu ustanovením vnitrostátního práva 

a závazných mezinárodních dokumentů, která jiţ vstoupila nebo mohou vstoupit 

v platnost a podle kterých se v oblasti státního občanství jednotlivcům přiznávají 

příznivější práva. K ţádnému z ustanovení obsaţených v kapitolách  I, II, III nelze 

činit výhrady. K jiným ustanovením Úmluvy můţe kterýkoli stát při podpisu nebo při 

ukládání své ratifikační listiny (nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu učinit 

jednu nebo více výhrad), pokud jsou slučitelné s cílem a účelem Úmluvy.  

 

7  Občanství Evropské unie  
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 Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004 a tímto bylo 

státní občanství ČR obohaceno o „bonus“ nadstavbového občanství EU. Občanství 

Evropské unie je institutem evropského veřejného práva a jako politický a právní 

koncept nijak nepopírá občanství členského státu, naopak jej obohacuje o evropský 

rozměr.
45

 

Občanství EU zavádí  čl. 17 Smlouvy o Evropské unii (tzv. Maastrichtská 

smlouva z roku 1992, doplněná o tzv. Amsterdamskou smlouvu z roku 1997, tzv. 

smlouvu z Nice z roku 2000). Deklaratorní výčet práv a povinností občanů EU 

obsahuje téţ tzv. Lisabonská smlouva
46

 podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu po 

tom, co Smlouva o Ústavě pro Evropu byla odmítnutá v referendech v Nizozemí a 

Francii. Na rozdíl od „Ústavy EU“, která dosavadní smlouvy měla nahradit, je 

Lisabonská smlouva zaloţená na metodě novelizace stávajících smluv, které v 

pozměněné podobě zůstávají dále v platnosti.  

 Evropským občanem je kaţdá osoba, která má státní příslušnost členského 

státu. Definici občanství podává španělské memorandum k příslušnému článku 

smlouvy o ES, v němţ zdůrazňuje, ţe „občanství je osobní a nezcizitelné právní 

postavení státních příslušníků členských států Unie. Tyto občané realizují svá 

speciální oprávnění, vznikající vzhledem k příslušnosti k Unii na jejím území, a to 

bez újmy na postavení příslušníka členského státu Unie.“
47

  

Základní občanská práva, související s občanstvím EU, vymezuje Listina 

základních práv EU: 

 Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu: Kaţdý občan 

Unie má právo volit a být volen do Evropského parlamentu v členském státě, 

v němţ pobývá, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.  

 Právo volit a být volen v komunálních volbách: Kaţdý občan Unie má právo 

volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němţ pobývá, za 

stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.  

 Právo na dobrou správu: 

a)  Kaţdý má právo na to, aby jeho záleţitosti byly orgány, institucemi a jinými 

                                                 
45 Nález Pl. ÚS 29/09 (č. 387/2009 Sb.) 
46 Plný název textu zní „Návrh Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o zaloţení Evropského společenství“.  
47 Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), čl. 8-8e 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_o_%C3%9Astav%C4%9B_pro_Evropu
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subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. Toto právo 

zahrnuje především: 

 právo kaţdého být vyslechnut před přijetím jemu určeného 

individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout, 

 právo kaţdého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování 

oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství, 

 povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí. 

b) Kaţdý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami 

společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou 

jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce. 

c)  Kaţdý se můţe písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv 

a musí obdrţet odpověď ve stejném jazyce. 

Právo na dobrou správu se vyvinulo na základě judikatury ESD věnované 

principu dobré správy. Základem těchto ustanovení jsou články 21, 253 a 287 

Smlouvy o zaloţení ES.  

 Právo na přístup k dokumentům: Kaţdý občan Unie a kaţdá fyzická osoba 

s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup 

k dokumentům Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise. Toto 

právo je garantováno článkem 235 Smlouvy o zaloţení ES. 

 Právo přístupu k Evropskému veřejnému ochránci práv: Kaţdý občan Unie 

a kaţdá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském 

státě má právo obracet se na Evropského ombudsmana v případě nesprávného 

úředního postupu institucí, orgánů nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou 

Soudního dvora Evropské unie. Toto právo zaručuje Smlouva o zaloţení ES 

v článcích 19 a 21. 

 Petiční právo: Kaţdý občan Unie a kaţdá fyzická osoba s bydlištěm nebo 

právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému 

parlamentu. Toto právo zaručují články 21 a 194 Smlouvy o zaloţení ES. 

 Svoboda pohybu a pobytu: Kaţdý občan Unie má právo volně se pohybovat 
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a pobývat na území členských států.  

 Právo diplomatické a konzulární ochrany: Kaţdý občan Unie má na území 

třetí země, kde členský stát, jehoţ je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, 

právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za 

stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Toto právo zaručuje článek 

20 Smlouvy o zaloţení ES. 

 

Na závěr je nutno doplnit další velmi důleţitou zásadu pro institut občanství EU, a 

to zákaz jakékoli přímé i nepřímé diskriminace občanů jiných států EU při 

zaměstnávání a usazování. Touto problematikou se vícekrát zabýval Evropský 

soudní dvůr. Častým důvodem diskriminace z důvodu státní příslušnosti docházelo v 

případech poskytování (resp. neposkytování) různých druhů sociálních dávek či 

přídavků.  

 

8  Obecně o způsobu nabývání a pozbývání  občanství 

 

Nabývání a pozbývání státního občanství se řídí zásadně vnitrostátním právem 

daného státu. K nabytí nebo pozbytí dochází na základě různých právních 

skutečností stanovených zákony nebo mezinárodními smlouvami. Často se nejedná 

pouze o jednu skutečnost, ale hned o několik, jejíchţ současná existence v daném 

okamţiku je podmínkou nabytí nebo pozbytí státního občanství.  

 

8.1 Nabývání státního občanství 

 

Obecně existuje mnoho způsobů, jimiţ je moţno nabýt státního občanství. Tyto 

způsoby můţeme dělit do dvou základních skupin: (1) Originární (původní) – fyzická 

osoba nabývá občanství přímo od státu, nikoli   v návaznosti na občanství někoho 

jiného. Jedná se zejména o  nabytí státního   občanství na vlastní ţádost,  nalezením 

na území státu a obci. Derivativní (odvozené) – fyzická osoba nabývá občanství na 

základě občanství     někoho jiného. Jde o narození, osvojení, legitimaci a sňatek.  

(2) V závislosti na přímém projevu vůle budoucího občana – opce, nabytí státního 

občanství na vlastní ţádost. Bez závislosti na projevu vůle – narození, legitimace, 
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osvojení, nalezení. 

Jednotlivé způsoby nabytí státního občanství jsou následující: 

 

8.1.1 Narození 

 

Jedná se o nejčastější způsob nabývání státního občanství, neboť většina lidí se 

stává občany narozením a později občanství nemění. Zákonodárství různých států je 

postaveno na dvou základních zásadách: Některé státy přijaly zásadu ius sanguinis 

(„právo krve“), tedy nabývání státního občanství po rodičích. Rozhodující je zde 

původ (pokrevní svazek), kdy dítě následuje státní občanství svých rodičů bez ohledu 

na místo narození. Jiné státy se řídí zásadou ius soli („právo místa“), tedy nabývání 

z titulu místa narození. Podle této zásady kaţdé dítě narozené na území takového 

státu se stává jeho občanem bez ohledu na to, zda rodiče jsou občany tohoto státu.  

Nabývání státního občanství v ČR je postaveno primárně na zásadě ius sanguinis. 

Avšak uplatnění výhradně jedné nebo druhé zásady můţe vést jednak ke vzniku 

dvojího či vícenásobného státního občanství a jednak ke vzniku bezdomovectví. 

První problém nastane například v případě, kdyţ se na území státu, uplatňujícího 

zásadu ius soli, narodí rodičům cizincům, jejichţ domovský stát přijal zásadu ius 

sanguinis. Druhý problém by mohl nastat za situace, kdyţ se na území státu, 

uplatňujícího zásadu ius sanguinis, narodí dítě rodičům cizincům, jejichţ domovský 

stát má zásadu ius soli. Proto obě tyto zásady bývají v praxi spojovány či 

kombinovány.  

 

8.1.2 Naturalizace 

 

Jedná se o nabytí státního občanství cizincem nebo bezdomovcem, ke kterému 

dochází později neţ při narození. Podmínky jsou stanoveny vnitrostátním právním 

řádem dané země a mohou nastat těmito způsoby: 

a) Na vlastní žádost – občanství lze udělit fyzické osobě na základě projevu vůle 

dané osoby a projevu vůle státu přijmou takové jedince do svého státoobčanského 

svazku. Ţádost se podává u příslušného úřadu po splnění zákonem stanovených 

podmínek. Pozitivním rozhodnutím státního orgánu dojde ke změně 

státoobčanského postavení jedince.  
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b) Sňatkem – na státoobčanské postavení ţeny v současné době nemá ţádný vliv 

státní občanství jejího manţela. V minulostí se však uzavřením manţelství státní 

občanství ţeny automaticky  změnilo – ţena nabyla občanství svého manţela; 

popř. byl-li její manţel bez státního občanství, pozbyla jej také. 

c) Opcí – rozumí se tím právo volby státního občanství mezi dvěma nebo více 

občanstvími, které podle okolnosti připadají v úvahu. Jedná se o případ, kdy dojde 

ke změně suveréna státního území. Volbou občanství se jedinec stává zpravidla 

přímo státním občanem, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky pro 

provedení volby.  

 

8.1.3 Ostatní způsoby 

 

Mezi ostatní způsoby získání občanství patří např. legitimace (uznání otcovství),  

osvojení, nalezení a další. Toto jsou méně obvyklé způsoby nabytí státního 

občanství. K nabytí státního občanství těmito způsoby dochází, pokud je tak 

stanoveno vnitrostátní právní úpravou nebo mezinárodními smlouvami. V případě 

uznání otcovství a osvojení se vychází z principu jednoty občanství rodičů a dětí. U 

dětí nalezených na území určitého státu rodiče známy nejsou, jinak by se totiţ 

uplatnil některý z předchozích způsobů nabytí státního občanství.
48

 

 

8.2 Pozbývání státního občanství 

 

 V demokratickém právním státě lze pozbýt státní občanství pouze výslovným 

projevem vůle fyzické osoby. Tato zásada je zakotvena v ústavách jednotlivých států 

a mezinárodních smlouvách.  

Pozbýt státního občanství lze např. těmito způsoby: 

 propuštění ze státoobčanského svazku, 

 uzavření sňatku, 

 odnětí (či zrušení) – jedná se vlastně o určitou sankci, kdy je občanovi státu 

odňato jeho státní občanství správním rozhodnutím, zpravidla v důsledku 

jeho neţádoucí činnosti (např. v případě prokázání, ţe státní občanství získal 

                                                 
48 Valášek, V.,  Kučera,V.,  Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 

 



 40 

podvodným jednáním, vstoupení státního občana do vojenské či jiné veřejné 

sluţby jiného státu, dlouhodobým pobytem v cizině apod.), 

 zánik státu, 

 smrt jedince, 

 územní změny.
49

 

  

9  Nabývání  a pozbývání státního občanství v ČR 

 

9.1  Nabývání státního občanství v ČR 

 

Nabývání státního občanství ČR je regulováno v první části zákona o nabývání a 

pozbývání státního občanství. V § 2 jsou vyjmenovány způsoby, kterými jej lze 

nabýt:
50

 

1. Narození, 

2. osvojení, 

3. určení otcovství, 

4. nalezení na území ČR, 

5. prohlášení, 

6. udělení. 

 

Od 1. ledna 1993 se nově nabývá státní občanství České republiky určením 

otcovství a od 11. listopadu 1993 osvojením. Předchozí právní úprava znala ještě 

jeden způsob nabývání státního občanství, a to uzavřením manţelství. Dle názoru 

Miloše Valáška a Viktora Kučery stávající způsoby nabývaní státního občanství není 

potřeba rozšiřovat ani omezovat.
51

 Ke změnám by mělo dojít při úpravě nabývání 

státního občanství udělením a prohlášením. Různé typy nabytí státního občanství 

prohlášením by bylo vhodné umístit v zákoně vedle sebe a připojit k nim společnou 

procesní úpravu. V prvních čtyřech případech se státní občanství nabývá na základě 

skutečností nezávislých na vůli dotčené osoby. V posledních dvou případech dochází 

k nabytí na základě projevu vůle.  

 

                                                 
49 Klíma,  K. a kolektiv, Encyklopedie Ústavního práva, ASPI 2007. 
50 zákon č. 40/1993 Sb.,o nabývání a pozbývání státního občanství. 
51 Valášek, V.,  Kučera,V.,  Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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9.1.1 Narození  

 

Dítě nabývá státní občanství České republiky po svých rodičích nehledě na místo, 

kde se narodilo. Je to vyjádřením zásady ius sanguinis. Zásada ius soli nastupuje 

pouze podpůrně u dětí bezdomovců v případě, ţe alespoň jeden rodič má trvalý 

pobyt na území České republiky.   

K nabytí státního občanství stačí, je-li alespoň jeden rodič dítěte občanem České 

republiky. Přitom rozhodující je den státního občanství ke dni narození dítěte. 

K později nabytému českému občanství rodičů se nepřehlíţí. Českým státním 

občanem se naproti tomu stane dítě cizinky nebo bezdomovkyně, které se narodí 

po smrti svého otce – českého státního občana.  

Narozením v cizině, zejména v době před rokem 1949 a od roku 1969, nabylo 

české státní občanství velký počet osob, které v České republice zpravidla nikdy 

neţily a nemají k ní úzký a fakticky trvalý vztah. Proto se uvaţuje o tom, aby v nové 

právní úpravě zachování českého občanství se podmínilo projevením vůle ze strany 

dotčené osoby mít nadále české státní občanství. 

 

9.1.2 Osvojení  

 

Dítě, jehoţ alespoň jeden osvojitel je státním občanem České republiky, nabývá 

státního občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení. Zákon 

nerozlišuje osvojení nezrušitelné a tzv. osvojení prvního stupně. Při osvojení prvního 

stupně se mění osvojencovo příjmení, avšak na rodném listě jsou uváděny biologičtí 

rodiče. V případě nezrušitelného osvojení jsou osvojitelé zapsáni do matriční knihy 

jako rodiče a dítě je má v rodném listě uvedeny jako rodiče.  

Dle názorů M. Valáška a V. Kučery k nabytí českého státního občanství 

osvojením dochází i v případě osvojení dítěte na základě rozhodnutí orgánů cizího 

státu ovšem za předpokladu, ţe osoba je mladší 18 let a jsou splněny podmínky pro 

uznání rozhodnutí v České republice.  

 

 

9.1.3 Určení otcovství 
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Dítě narozené mimo manţelství, jehoţ matka je cizí státní občankou nebo 

bezdomovkyní a otec státním občanem České republiky, nabývá státní občanství 

České republiky dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, nebo dnem 

právní moci rozsudku o určení otcovství. 

Dle důvodové zprávy k návrhu zákona je toto ustanovení projevením zásady 

zrovnoprávnění postavení dětí, které se narodily mimo manţelství s dětmi 

manţelskými. V předchozí právní úpravě tento způsob nabytí nebyl výslovně 

uveden, avšak v praxi byl uplatňován. Na rozdíl od stávající právní úpravy dítě 

nabylo státní občanství zpětně ode dne narození, jestliţe jeho otec byl státním 

občanem České republiky v době jeho narození.  

Určení otcovství není závislé na souhlasu dítěte a jeho věku. Zajímavé je, ţe před 

29.10.2003 mohla nabýt české státní občanství určením otcovství i zletilá osoba. 

Nyní však vycházíme z výkladového ustanovení zákona o nabývání a pozbývání 

státního občanství, kdy dítětem se rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle 

právního řádu, který se na ní vztahuje, nenabyla zletilosti dříve. 

Nabýt české státní občanství určením otcovství lze i tehdy, je-li otcovství českého 

občana k dítěti určeno podle cizího právního řádu, avšak za podmínek, ţe toto určení 

lze v České republice uznat podle zákona o mezinárodním právu soukromém 

a procesním, nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná.  

V případě, ţe český státní občan určil otcovství k dítěti, jehoţ matka byla státní 

občankou některého z bývalých socialistických států, s nimiţ Československo 

uzavřelo smlouvu o úpravě dvojího státního občanství, a Česká republika v den 

souhlasného prohlášení byla příslušnou smlouvou vázána, musíme uplatňovat 

příslušná ustanovení takové smlouvy. Problémy mohly nastávat např. v případech, 

kdy v době platnosti smlouvy o zamezení vzniku dvojího státního občanství mezi 

Československem a Sovětským svazem opomenuli rodiče podat včas prohlášení 

českého státního občanství. Domnívali se totiţ, ţe takové dítě je českým státním 

občanem. Situace však byla jiná, neboť v případě, ţe do 3 měsíců od určení otcovství 

neučinili prohlášení o volbě českého státního občanství, zůstalo dítě marným 

uplynutím této lhůty občanem státu, jehoţ občanství má matka.  

Objevují se úvahy, zda popřením otcovství se občanství pozbývá. Autoři knihy 

Státní občanství zastávají názor, ţe popření otcovství nemá na státní občanství dítěte 
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vliv.
52

 Důvod je ten, ţe zákon tento způsob pozbytí státního občanství výslovně 

neupravuje. Dle názoru zmíněných autorů by mělo být v zákoně výslovně uvedeno, 

ţe popřením otcovství se státní občanství nepozbývá. 

 

9.1.4 Nalezení na území ČR 

 

Fyzická osoba nalezená na území České republiky je státním občanem České 

republiky, pokud se neprokáţe, ţe nabyla narozením státní občanství jiného státu. 

Jedná se o výjimečný způsob nabytí českého státního občanství. Ministerstvo vnitra 

ČR zaujímá stanovisko, ţe pojem „nalezená fyzická osoba“ musíme chápat jako 

osobu, u níţ nelze zjistit totoţnost a která nemůţe sama aktivně ovlivnit skutečnost, 

ţe se ztratila nebo byla opuštěna. Důvodem můţe být nedostatek rozumových 

a volních vlastností nalezence způsobená zejména nízkým věkem, duševní poruchou 

nebo mentální retardací. Za nalezence se však nepovaţuje osoba, jejíţ totoţnost se 

nepodaří zjistit, ale zároveň je prokázáno, ţe ze zahraničí na území České republiky 

přicestovala nezákonně, doklady u sebe nemá a údaje o své totoţnosti a původu 

odmítá poskytnout, přestoţe je k tomu způsobilá.  

Nabytí státního občanství nalezením je tvořeno jako vyvratitelná domněnka. 

Pokud se později podaří zjistit rodiče a jejich státní občanství, pozbude tím nalezenec 

státní občanství České republiky. Dle názoru autorů by bylo vhodné z principu 

právní jistoty, aby tato domněnka mohla být vyvrácena pouze do určité lhůty. Pokud 

by po uplynutí lhůty byla zjištěna totoţnost nalezence a jeho státní občanství, státní 

občanství České republiky by mělo být jiţ zachováno.  

 

9.1.5 Prohlášení 

 

Prohlášením se můţe zvolit České státní občanství fyzická osoba, která byla 

k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské federativní republiky, ale 

neměla státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky. 

Přitom není podstatné zda dotčená osoba má ještě jiné státní občanství.  

Příslušným úřadem k přijetí prohlášení je krajský úřad, v hlavním městě Praze 

u úřadu městské určené Statutem hlavního města Prahy, ve městech Brno, Ostrava 

                                                 
52 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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a Plzeň u magistrátu těchto měst, příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické 

osoby, která prohlášení činí. V cizině se prohlášení činí před zastupitelským úřadem 

České republiky. Příslušný úřad přijme prohlášení a vydá osvědčení o prohlášení. 

Před jeho přijetím se ověří, zda osoba, která chce prohlášení učinit, splňuje 

podmínky pro volbu českého státního občanství prohlášením.  

Zákon upravuje téţ moţnost nabytí státního občanství prohlášením také 

potomkům fyzických osob, které byly k 31. prosinci 1992 státním občanem ČSFR, 

ale neměly státní občanství České ani Slovenské republiky. Pro dítě, lze učinit 

prohlášení samostatně, nebo jej zahrnout do prohlášení rodičů. Potomci v linii přímé, 

kteří nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením 

pouze v případě, ţe nemají jiné státní občanství.  

Ustanovení o nabytí státního občanství prohlášením se v praxi aplikuje jen 

výjimečně. Dle názoru citovaných autorů není důvod, aby toto ustanovení bylo 

nadále součástí českého právního řádu. Právní úprava by měla zjednodušit způsob 

nabytí státního občanství ve shora uvedených případech všem osobám, které byly 

v minulosti československými státními občany a jejich potomkům.  

 

9.1.6 Udělení 

 

Udělení státního občanství na ţádost neboli naturalizací v uţším slova smyslu 

je po narození druhým nejčastějším způsobem nabytí státního občanství. 

Naturalizací v širším slova smyslu rozumíme kaţdé nabytí státního občanství 

cizincem nebo bezdomovcem, ke kterému došlo později neţ při narození.  

Udělení státního občanství je způsob původní (originální), kdy fyzická osoba 

nabývá občanství na vlastní ţádost přímo od státu a nikoli v závislosti 

na občanství jiné osoby, jak tomu je např. u narození nebo osvojení.  

 

 

 

9.2  Pozbývání státního občanství ČR 

 

Pozbývání státního občanství ČR je regulováno v druhé části zákona o nabývání 

a pozbývání státního občanství. Zákon zná pouze dva způsoby pozbytí státního 
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občanství, a to prohlášením a nabytím jiného státního občanství. Pozbýt státní 

občanství ţádnou jinou formou, např. zrušením, nelze, neboť článek 12 odst. 2 

Ústavy České republiky stanovuje, ţe „nikdo nemůţe být proti své vůli zbaven 

státního občanství“.
53

 Účelem tohoto ústavního příkazu je vyloučení moţnosti, aby 

zákonodárce vytvořil takovou právní úpravu, která by zbavení státního občanství 

koncipovala jako sankci za eventuální protiprávní jednání občana.
54

 

Právní řád České republiky neumoţňuje zrušit české státní občanství ani v případě 

padělaných dokumentů či podvodného jednání, nehledě na to, ţe Evropská úmluva o 

státním občanství zrušení státního občanství v takových případech umoţňuje, 

dokonce bez časového omezení. Objevují se úvahy o tom, ţe by se měla stávající 

právní úprava doplnit pro případ, kdy došlo k nabytí českého státního občanství 

podvodným způsobem. Je třeba poznamenat, ţe by mohlo jít pouze o úpravu, kterou 

nebude moţné pokládat za „zbavení“ státního občanství. 
55

 Bylo by zřejmě vhodné, 

kdyby zákonodárce pro tyto případy zakotvil např. obnovu řízení s účinky ex tunc, i 

kdyţ toto naráţí na jeden ze základních principů, na němţ je státní občanství 

postaveno, jímţ je právní jistota. Zároveň je nutné mít na zřeteli ochranu práv 

nabytých v dobré víře a zabránit zneuţívání ze strany správních orgánů.  

Státní občanství České republiky se tedy pozbývá pouze těmito způsoby: 

1. Prohlášením a 

2. nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle. 

 

9.2.1 Prohlášení  

 

Prohlášení podle § 16 zákona je jednoznačným projevem vůle zletilého občana 

(nezletilého občana mohou do svého prohlášení zahrnout jeho rodiče), který se 

zdrţuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu a prohlásí, ţe se vzdává 

státního občanství České republiky. Prohlášení se činí před zastupitelským úřadem 

České republiky v zahraničí. Kdyby bylo prohlášení poţadováno před tuzemským 

                                                 
53 Zbavování nebo odnětí státního občanství byl jedním z nástrojů pronásledování politických odpůrců a jinak nepohodlných osob. Náš trestní 

zákon z roku  1950 obsahoval trest ztráty občanství a ukládal jej například za trestné činy velezrady, vyzvědačství, opuštění republiky, vraţdy na 

ústavním činiteli, ale i za zničení, poškození a zneupotřebení majetku národního nebo majetku lidového druţstva. Tento trest vypustila novela 

trestního zákona z roku 1956, avšak znamenala pouze to, ţe odnětí státního občanství nemohlo být jedním z trestů udělovaných soudem, ale 

zůstalo sankcí udělovanou Ministerstvem vnitra. Tuto pravomoc zakládal zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého 

státního občanství. Šlo např. o sankci, kdy fyzická osoba se zdrţovala v cizině po určitou dobu. 
54 Nález Pl.ÚS 5/95 (sv. 4, s. 205 a násl., č. 6/1996 Sb.) 
55 Nález Pl.ÚS 5/95 (sv. 4, s. 205 a násl., č. 6/1996 Sb.): Ústavní soud judikoval, ţe musíme rozlišovat mezi termíny „zbavení“ a „pozbytí“ 

státního občanství. Pojmu „zbavení“ je potřeba rozumět v souvislosti se sankci za eventuální protiprávní jednání občana. Pojem „pozbytí“ sleduje 

jiný cíl, neboť zde zákonodárce předpokládá, ţe občan vyvinul vlastní iniciativu cizí státní občanství získat 
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úřadem, byla by zpochybněna podmínka, ţe se občan zdrţuje v zahraničí.  

Zastupitelský úřad po splnění shora uvedených podmínek (zletilý státní občan; 

zdrţuje se v cizině; má jiné státní občanství) vydá dotčené osobě doklad o pozbytí 

státního občanství. V případě, ţe prohlášení chce učinit český státní občan, který 

podmínky nesplňuje, vydá zastupitelský úřad správní rozhodnutí podle správního 

řádu, kterým prohlášení odmítne.  

 

9.2.2 Nabytí cizího státního občanství 

  

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství dnem, kdy na základě 

výslovného projevu vůle (ţádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující 

k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabude cizí státní občanství. 

K pozbytí státního občanství však nedojde v případech, kdy došlo k nabytí cizího 

státního občanství v souvislosti s uzavřením manţelství se státním občanem cizího 

státu, a to za předpokladu, ţe došlo k nabytí cizího státního občanství manţela za 

trvání manţelství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde ani 

v případech, kdy k nabytí cizího státního občanství došlo narozením. Můţeme tedy 

říci, ţe „k pozbytí státního občanství dojde jen na základě projevu vůle, u nějţ je 

nabytí cizího státního občanství hlavním cílem, nikoli jen „vedlejším produktem“, 

např. sňatkem s cizím státním příslušníkem tam, kde jeho právní řád spojuje se 

sňatkem cizince se svým státním občanem jako přímý následek, ţe tento cizinec 

nabude toto státní občanství. Tak tomu tradičně bylo zejména u ţen, které nabývaly 

automaticky státní občanství manţela, a tím ztrácely občanství původní. To se snaţí 

omezit Úmluva o státním občanství vdaných ţen z roku 1957, která ve svém článku 

stanoví, ţe „ani uzavření ani rozvedení manţelství mezi jeho příslušníkem 

a cizincem, ani změna státního občanství manţela během manţelství nemohou mít 

samy o sobě vliv na státní občanství ţeny“.
56

 

Slovním spojením „v souvislosti s uzavřením manţelství“ se zabýval Nejvyšší 

správní soud. Československá státní občanka uzavřela manţelství s britským státním 

občanem (v tomto případě nejde o automatické nabývání cizího státního občanství) 

a posléze poţádala o státní občanství Spojeného království. Nejvyšší správní soud 

vyslovil, ţe i taková ţádost o naturalizaci je činěna „v souvislosti s uzavřením 

                                                 
56  Molek, P., Šimíček, V., Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uváţení. Právník,         

č. 2/2005. 
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manţelství“. Důvodem ţádosti české občanky je totiţ moţnost vést plnohodnotný 

ţivot v zemi jejího manţela. Nejvyšší správní soud uvedl, ţe má-li občan svým 

projevem vůle pozbýt české občanství, musí cizí státní občanství nabýt s úmyslem 

vyměnit české občanství za jiné a nikoli s úmyslem maximálně naplnit obsah 

společného souţití s cizincem.
57

 

V případě pozbytí českého státního občanství nabytím cizího státního občanství 

se nevede správní řízení a ţádné správní rozhodnutí, tudíţ vydáváno není. Dochází 

k němu automaticky na základě zákona. Nesouhlasí-li dotčená osoba s tvrzením 

úřadů, ţe české státní občanství pozbyla, má moţnost poţádat o zjištění státního 

občanství (§ 24 zákona). O této moţnosti by měla být poučena. Pokud bylo vydáno 

zamítavé správní rozhodnutí, má moţnost se účastník řízení odvolat.  

 

10  Současná právní úprava nabývání českého státního občanství 

udělením  

 

Současná právní úprava nabývání českého státního občanství udělením je 

komplexně obsaţena v zákonu č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky. Podle současné právní úpravy lze udělit české státní 

občanství na ţádost fyzické osobě, která splňuje kumulativně tyto podmínky 

stanovené v § 7 odst. 1 zákona: 

1. Má na území České republiky ke dni podání ţádosti po dobu nejméně pěti 

let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převáţně zdrţuje, 

2. prokáţe, ţe nabytím státního občanství České republiky pozbude dosavadní 

státní občanství, nebo prokáţe, ţe pozbyla dosavadní státní občanství, 

nejde-li o bezdomovce, nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka 

na území České republiky, 

3. nebyla  v  posledních  pěti  letech  pravomocně  odsouzena  pro úmyslný 

trestný čin, 

4. prokáţe znalost českého jazyka, 

5. plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu 

upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky, povinnosti 

vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, 

                                                 
57 Bahýľová L., Filip J., Molek, P.,  Podhrazký, M., Suchánek, R., Šimeček, V., Vyhnánek, L., komentář: Ústava ČR, nakladatelství Linde, 2010. 
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sociální zabezpečení, důchodové pojištění, odvody a poplatky. 

 

Autoři zabývající se problematikou státního občanství povaţují za další podmínku 

tzv. „bezpečnostní způsobilost ţadatele“. Ačkoli tato podmínka není systematicky 

zařazena do ustanovení § 7 odst. 1 ustanovení zákona, bezpochyby se jedná o šestou 

podmínku.  

Obecně můţeme podmínky pro udělení státního občanství rozdělit na dvě 

skupiny.  

První skupinu tvoří podmínky, jejíchţ splnění je relativně jednoduše a jednoznačně 

prokázat ryze formálním způsobem (trvalý pobyt, pozbytí jiného občanství, 

neodsouzení za úmyslný trestní čin, znalost češtiny). U těchto podmínek by tedy 

v aplikační praxi neměly vznikat závaţnější interpretační problémy.  

Druhou skupinu můţeme označit za takové, které dávají správnímu orgánu prostor 

pro vlastní správní uváţení (posouzení plnění povinností vyplývajících z jiných 

právních předpisů). Správní orgán zde musí diferencovat a v konkrétních případech 

individuálně a citlivě zváţit intenzitu případného nesplnění této podmínky. 

Problematikou správního uváţení se budu zabývat v kapitole 12.2. 

 

 

10.1  Jednotlivé podmínky, které musí žadatel o státní občanství splnit 

 

10.1.1 Trvalý pobyt 

 

Trvalým pobytem se rozumí povolení k trvalému pobytu na území České 

republiky. Nemůţe být nahrazen dlouhodobým nebo jiným druhem pobytu na území 

České republiky, neboť zákon vychází z předpokladu, ţe o udělení státního občanství 

by měl mít moţnost poţádat pouze cizinec, kterému bylo uděleno právo trvalého 

pobytu, a sice jako nejvyšší (nejvýhodnější) moţná forma pobytu cizince na území 

ČR a současně jako výraz jeho sociální integrace do společnosti a vůle trvale ţít 

v České republice. Ovšem aby cizinec získal trvalý pobyt, musí splnit celou řadu 

přísně stanovených ekonomických a sociálních podmínek.  

Shora uvedenou problematiku upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území ČR a o změně některých zákonů. Zákon od svého vydání byl často 
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novelizován. Velmi podstatné změny přináší novela z roku 2006 (zákon č. 161/2006 

Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců). Novela vycházela 

z několika směrnic EU, které byly třeba implikovat do českého práva.
58

 Zásadní 

pozitivum spatřuji ve zkrácení lhůty pro moţnost podání ţádosti o trvalý pobyt. Totiţ 

ještě před lednem 2006 mohl cizinec poţádat o udělení trvalého pobytu teprve po 

uplynutí deseti let nepřetrţitého dlouhodobého pobytu na území ČR. Vzhledem 

k tomu, ţe ţádost o udělení státního občanství si můţe ţadatel podat pouze po 

uplynutí pěti let trvalého pobytu, pak celková doba pobytu na území ČR  musela činit 

minimálně  15 let.  V tomto bodě tak byla porušená Evropská úmluva o státním 

občanství, která pro získání občanství připouští maximálně 10 let pobytu. 

Poslední významnou změnou je novela cizineckého zákona, která  nabyla 

účinností dne 1.01.2011. Nová právní úprava znamená pro cizince jisté zpřísnění 

podmínek ( např. co se týče poţadavků na prokázání prostředků k pobytu, nové poţadavky 

na doklad o zajištění ubytování,  změny v úpravě pobytu za účelem podnikání atd.), ale na 

druhou stranu zavádí téţ pozitivní změny. Povaţuji za velmi správné, ţe většinu „cizinecké“ 

agendy, která do 31.12.2010  patřila do kompetence Cizinecké policie, převzala od 1. 1. 

2011 regionální pracoviště Ministerstva Vnitra. Nyní se lze objednat na schůzku, a tak 

cizinec nemusí čelit neúměrně dlouhým, nekonečným frontám na inspektorátu 

Cizinecké policie. Nedůstojný boj o pořadové číslo byl pro mnohé cizince tak 

neúnosný, ţe se museli obracet za pomocí k poskytovatelům pololegálních a 

nelegálních sluţeb. Ovšem i nadále striktně nastavené byrokratické poţadavky pro 

získání a udrţení pobytu nutí cizince obcházet zákon. Celé řízení se pak jeví jako 

kontraproduktivní, neboť shora uvedené poskytovatelé stojí mezi státem a cizinci a 

tvoří překáţku jejich integrace. 

Shora uvedeným názorem však nechci tvrdit, ţe pobyt na území ČR by měl být 

automaticky umoţněn kaţdému, kdo o něj má zájem. Samozřejmě i nadále se má 

zohledňovat skutečný a fakticky vztah jednotlivce ke státu a institut státního 

občanství má být chráněn tak, aby nedošlo k jeho zneuţití a vyuţití.  

 

10.1.2 Pozbytí dosavadního státního občanství 

 

Poţadavek pozbytí dosavadního státního občanství pro nabytí českého státního 

                                                 
58 Vzhledem k tomu, ţe se v dané kapitole zabývám podmínkami pro udělení státního občanství, konkrétně trvalým pobytem, omezím se pouze na 

změny, týkající se trvalého pobytu, i kdyţ novela zákona je mnohem obsáhlejší 
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občanství vychází ze zásady, ţe kaţdá fyzická osoba by měla mít pouze jedno státní 

občanství. Dle obyčejového mezinárodního práva osoba s několikerým státním 

občanstvím se nemůţe odvolávat na své jiné státní občanství vůči státu, jehoţ je 

rovněţ státním občanem. Třetí stát pokládá osobu s několikerým státním občanstvím 

zpravidla za občana jednoho státu. Určení státní příslušnosti v České republice řeší 

zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním. Zákon stanoví,  

ţe je-li osoba v rozhodné době státním občanem českým a přitom ji za svého 

příslušníka povaţuje také jiný stát, je rozhodné vţdy české státní občanství. Je-li 

osoba v rozhodné době příslušníkem několika státu, rozhoduje státní příslušnost 

nabytá naposledy.  

Skutečnost, ţe nabytím státního občanství České republiky cizinec pozbude 

dosavadní státní občanství nebo ţe jej uţ pozbyl, je třeba prokázat předloţením 

dokladů o pozbytí dosavadního občanství. V případě, ţe se ţadateli tuto skutečnost 

nepodaří prokázat, mělo by ji zjišťovat Ministerstvo vnitra z moci úřední.  

Doklad o pozbytí dosavadního státního občanství zpravidla nebývá přikládán 

k ţádosti, ale aţ v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra. Tímto rozhodnutím 

se řízení přeruší a ţadatel je vyzván k předloţení takového dokladu. Jedná se 

o procesní správní rozhodnutí, které slouţí jako příslib k udělení státního občanství. 

Podmínky pro udělení státního občanství musí být i nadále splněny a nesmí nastat 

takové nové skutečnosti, které by kladnému vyřízení ţádosti bránily. Tato procedura 

brání vzniku bezdomovectví v situacích, kdy ţádosti o uvedení státního občanství 

nebylo vyhověno.  

Podmiňovat udělení českého státního občanství předloţením dokladu o pozbytí 

dosavadního státního občanství nelze u všech osob. Zákon od předloţení takového 

dokladu osvobozuje tyto osoby: 

 bezdomovce, 

 osoby s přiznaným postavením uprchlíka na území ČR (dle nové 

terminologie azylant), 

 osoba ţádající o prominutí podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písmeno b – 

taková osoba, která ţádá o prominutí předloţení dokladu, ţe pozbyla nebo 

pozbude dosavadní státní občanství. 

Vyloučení u první skupiny osoby je zcela logické. Osoby, které nejsou občany 

ţádného státu samozřejmě nemohou ţádného občanství pozbýt a předloţit o tom 
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doklad. V případě osob, kterým byl udělen azyl na území České republiky 

z politických nebo jiných důvodů, by nebylo vhodné, aby museli kontaktovat 

příslušné státní orgány země původu.   

 

10.1.3 Beztrestnost v posledních pěti letech 

 

Podmínka, ţe ţadatel nebyl v posledních pěti letech pravomocně odsouzen 

za úmyslný trestní čin, je jediná podmínka, která musí být splněna bezvýhradně 

(condicio sine qua non). Zákon neuvádí, jestli jde o odsouzení soudy v České 

republice, ani neuvádí, zda odsouzení můţe být zahlazeno. Obecně platí, ţe pokud 

odsouzení bylo zahlazeno, hledí se na odsouzeného, jako by nebyl odsouzen. Tato 

skutečnost se prokazuje předloţením výpisu z Rejstříku trestu, v němţ jsou obsaţena 

pouze nezahlazená odsouzení soudy v České republice.  

 

10.1.4 Prokázání znalosti českého jazyka 

 

Podmínka prokázání znalosti českého jazyka je samozřejmostí, neboť kaţdý státní 

občan České republiky by měl být schopen se domluvit s ostatními občany. Kritéria 

pro prokazování znalostí českého jazyka stanovuje vyhláška Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Znalost se prokazuje ústním pohovorem. Ţadatel by měl 

plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běţným situacím 

denního ţivota a prokázat, zda umí sdělit obsah textu denního tisku. Doba pohovoru 

je maximálně třicet minut a provádí jej místně příslušný krajský úřad. O pohovoru se 

učiní záznam do spisu. 

Znalost českého jazyka neprokazuje ţadatel, který je nebo byl státním občanem 

Slovenské republiky. Prokázání znalosti českého jazyka lze prominout pouze 

v případech zvláštního zřetele vhodných.  

 

10.1.5  Posouzení plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů 

 

Účelem tohoto ustanovení je zamezení tomu, aby státní občanství bylo uděleno 

cizinci, který nedodrţuje právní řád České republiky. Ministerstvo vnitra za účelem 

prokázání shora uvedené podmínky vyţaduje stanovisko místně příslušného oddělení 
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cizinecké policie a současně vyţaduje od ţadatele předloţení těchto dokladů: 

- potvrzení finančního úřadu o úhradě daní a poplatků, 

- kopie daňových přiznání, 

- výpisů z obchodního rejstříku, ţivnostenských listů nebo pracovních smluv, 

- potvrzení zdravotní pojišťovny o řádném průběhu a platbách veřejného 

zdravotního pojištění, 

- potvrzení zaměstnavatele o úhradě daně z příjmů a o platbách na veřejné 

zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti.  

Výše uvedené doklady by měly být ţadatelům příslušné úřady vydat bez 

problémů. V případě zvláštního zřetele hodných je moţné předloţení některých 

dokladů prominout.  

Zákon neukládá prokázání dalších skutečností např. prokázání zajištění prostředků 

k obţivě, zajištění ubytování nebo doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů 

vydávaným státem, jehoţ je ţadatel státním občanem. Tyto skutečnosti se prověřují 

v rámci správního řízení o udělení povolení k trvalému pobytu a jak jiţ bylo uvedeno 

výše, české státní občanství nemůţe být uděleno bez toho, aniţ by cizinci byl 

povolen trvalý pobyt. 

 

10.1.6 Bezpečnostní způsobilost žadatele 

 

Ministerstvo vnitra má povinnost posoudit ţádost o udělení státního občanství 

z hlediska bezpečnosti státu. V případě, ţe je u ţadatele zjištěno bezpečností 

riziko, s největší pravděpodobností nebude jeho ţádosti vyhověno. Účelem tohoto 

ustanovení je zabránit případům udělení českého státního občanství osobám 

zapojených do organizovaného zločinu, teroristických skupin apod.  

Za účelem posouzení ţádosti z hlediska bezpečnosti státu si můţe Ministerstvo 

vnitra vyţádat stanoviska Policie ČR a zpravodajských sluţeb ČR. U osob starších 

15 let se v praxi toto stanovisko vţdy vyţaduje. Pokud ve stanovisku jsou 

obsaţeny informace podléhající utajení, nestávají se součástí spisu a Ministerstvo 

vnitra neuvádí ve svých rozhodnutích jakým způsobem byla posouzena ţádost 

z hlediska bezpečnosti státu a zda byly důvody pro zamítavé rozhodnutí ovlivněny 

bezpečnostními zájmy.  
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10.2  Výjimky z povinnosti žadatele dodržet zákonem stanovené 

podmínky 

 

Výjimky z povinnosti ţadatele  dodrţet zákonem stanovené podmínky pro udělení 

státního občanství ČR jsou obsaţeny v § 11 zákona. Nyní uvedu podmínky 

a předpoklady, za kterých je moţné výjimky udělit. 

 

10.2.1 Trvalý pobyt 

 

Podmínka trvalého pobytu na území České republiky nemůţe být za ţádných 

okolností prominuta. Je předpokladem podání ţádosti o udělení občanství ČR. Jedná 

se o nejvyšší moţnou formu pobytu cizince na území ČR a je výsledkem dosavadní 

integrace do české společnosti. Ovšem délka trvalého pobytu a poţadavek „převáţně 

se zdrţovat“ po dobu trvalého pobytu na území ČR lze prominout, a to za 

následujících předpokladů: 

 měl v minulosti státní občanství ČR, případně státní občanství ČSFR, 

 narodil se na území ČR, 

 ţije na území ČR nepřetrţitě alespoň 10 let, 

 byl osvojen státním občanem ČR, 

 měl v minulosti státní občanství ČR, případně státní občanství ČSFR, 

 jeho manţel (manţelka) je státním občanem ČR, 

 alespoň jeden z rodičů ţadatele je státním občanem ČR, 

 přesídlil se do ČR do 31. prosince 1944 na základě pozvání vlády, 

 je bezdomovcem nebo má na území České republiky přiznáno postavení 

uprchlíka. 

 

10.2.2  Pozbytí dosavadního státního občanství 

 

Podmínku pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo 

o osobu s přiznaným statusem uprchlíka, můţe Ministerstvo vnitra prominout za 

předpokladů, které musejí být splněny kumulativně:  

 ţadatel má na území České republiky trvalý pobyt, 
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 na území České republiky se oprávněně zdrţoval po dobu nejméně pěti let, 

 má skutečný vztah k České republice ( „přímá vazba“ nebo „kvalitní spojení“, 

které lze vyvodit např. z sociální, rodinné, pracovní apod. integrace do české 

společnosti). 

 

Vedle shora vyjmenovaných podmínek je potřeba současně naplnit některý z pěti 

dalších předpokladů: 

 Právní předpisy státu, jehoţ je ţadatel státním občanem, neumoţňují 

propuštění ze státního svazku nebo pokud tento stát odmítá vydat doklad 

o propuštění ţadatele ze státního svazku, 

 jeho propuštění ze státního svazku spojeno s nepřiměřenými správními 

poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, 

 podáním ţádosti o propuštění ze státního svazku by ţadatel mohl vystavit 

sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, 

národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické 

přesvědčení, 

 udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro 

ČR zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního, 

 pozbyl v minulosti státní občanství Československé republiky nebo ČSFR 

nebo ČR, pokud nejde o ţadatele, který je státním  občanem 

Slovenské republiky. 

 

Vedle shora uvedených případů můţe být výjimka z podmínky pozbytí 

dosavadního státního občanství udělena osobě, která: 

 má na území České republiky trvalý pobyt po dobu nejméně pět let, 

 má skutečný vztah k České republice,  

 oprávněně se zdrţuje na území České republiky po dobu nejméně dvacet let. 

 

Jedná se o osoby, které po tak dlouhou dobu ţijí na území české republiky, ţe se 

dá předpokládat vysoká míra integrace do české společnosti, trvalý a hluboký vztah 

k České republice. Zároveň však nechtějí ztratit pouto k zemí svého původu, kde 

ještě mají rodinné, sociální, emocionální vazby.  

Prominutí podmínky prokázání znalosti českého jazyka a podmínky plnění 
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povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt 

a vstup cizinců na území České republiky, povinnosti vyplývající ze zvláštních 

předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové 

pojištění, odvody a poplatky je moţné v případech zvláštního zřetele hodných. 

Na závěr uvedu, ţe na udělení výjimky z některých podmínek, stejně jako na 

udělení státního občanství, není právní nárok. I po slnění zákonných předpokladů se 

můţe ţadateli stát (a také často stává), ţe mu tato podmínka nebude prominuta. 

Tuto problematiku podrobně analyzuji v kapitole 12. 

 

11  Řízení o žádosti o udělení státního občanství 

 

Řízení o udělení státního občanství je specifickým správním řízením, ve kterém se 

důkladně prověřuje ţadatel o udělení státního občanství. Zajímavé je, ţe  ţádosti 

rozhoduje jiný orgán, neţ u kterého se ţádost podává. Státní občanství České 

republiky uděluje Ministerstvo vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, ale 

ţádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu ţadatele (krajský 

úřad, případně úřad městské části hlavního města Prahy či magistrát ve městech 

Brno, Ostrava a Plzeň). Z tohoto důvodu mohou nastat některé problémy, např. 

pokud k ţádosti nejsou doloţeny potřebné doklady. V takových situacích je třeba 

ţadatele poučit o nedostatcích a pomoci mu je odstranit.  

 

 

 

11.1  Doklady, které je potřeba připojit k žádosti o udělení státního občanství 

 

K ţádosti o udělení státního občanství České republiky je ţadatel povinen připojit:   

 rodný list, pokud uzavřel manţelství i oddací list, popřípadě doklad o rozvodu 

manţelství nebo úmrtní list zemřelého manţela či manţelky, 

 doklad o tom, ţe nabytím státního občanství České republiky pozbude 

dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního 

občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením 

uprchlíka na území České republiky, 

 výpis z rejstříku trestů, jde-li o ţadatele staršího 15 let; tento doklad nesmí 
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být starší šesti měsíců, 

 ţivotopis. 

 

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením, 

nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a úředně 

přeloţeny do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných 

orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyţaduje).  

 

11.2 Možnost rodičů zahrnout dítě do žádosti o udělení státního občanství 

 

Rodiče mohou do ţádosti zahrnout i dítě (manţelé mohou podat společnou 

ţádost), coţ je vyjádřením principu zabezpečení jednotného státního občanství rodičů 

a dětí. Státní občanství můţe být uděleno dítěti také samostatně na základě ţádosti 

jeho zákonných zástupců, kterými jsou ze zákona rodiče dítěte. Dítětem se rozumí 

fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na dítě vztahuje, 

nenabyla zletilosti dříve.  

Podmínky pro udělení státního občanství ČR se vztahují i na dítě, pro které je 

státní občanství ţádáno, ale pouze za předpokladu, ţe je to vůbec moţné. Např. 

podmínku beztrestnosti v posledních pěti letech, nelze uplatnit na dítě mladší 15 let, 

neboť ještě není trestně odpovědné. Ostatní podmínky se mohou  na dítě vztahovat, 

ovšem s výhradou, ţe jsou splnitelné či přiměřené (např. prokázat znalost českého 

jazyka nemůţe dítě, které z důvodu nízkého věku  neumí mluvit). K ţádosti se 

připojí rodný list dítěte a doklad o tom, ţe dítě nabytím státního občanství České 

republiky pozbude dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního 

státního občanství dítěte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením 

uprchlíka na území České republiky.  

Pokud ţádost o udělení státního občanství dítěti podává pouze jeden z rodičů, 

předloţí navíc také souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte. 

Vyplývá to z ústavního principu rovnosti muţů a ţen a je samozřejmostí, ţe 

rodičovská zodpovědnost (za splnění určitých podmínek stanovených v zákoně 

o rodině) náleţí oběma rodičům.  

Souhlas však není potřeba předkládat za těchto okolností: 

 pokud výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče nebyl omezen nebo 
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pozastaven 

 zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům 

 pokud není pobyt druhého rodiče ţijícího mimo území České republiky znám  

 

Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich 

rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost 

k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů ţijících mimo území České 

republiky znám, můţe učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě 

opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyţaduje. 

 

11.3  Zahájení řízení o udělení státního občanství 

 

Správní řízení je zahájeno dnem, kdy ţádost byla doručena Ministerstvu vnitra. 

Úřad ověří totoţnost ţadatele na základě předloţeného průkazu o povolení trvalého 

pobytu a posléze vyplní se ţadatelem dotazník, jehoţ obsah je stanoven v příloze 

k zákonu o nabývání a pozbývání státního občanství ČR.  Poté následuje pohovor s 

ţadatelem, v němţ se ověřuje znalost českého jazyka. Tato skutečnost se zaznamená 

do spisu.  

Dalším krokem v řízení je, ţe úřad poţádá o stanovisko obecní úřad podle místa 

trvalého pobytu ţadatele. Potom co stanovisko obdrţí, a po případném uplynutí 

lhůty, kterou ţadateli stanovil k předloţení chybějících dokladů, zašle úřad spis spolu 

se svým stanoviskem (prostřednictvím příslušného oddělení cizinecké policie) 

Ministerstvu vnitra. Zákonem stanovená lhůta pro odeslání ţádosti je 30 dnů 

od jejího podání. Spis by měl obsahovat tyto doklady: 

 ţádost, včetně případné ţádosti o prominutí některé z podmínek pro udělení 

státního občanství, 

 dotazník k ţádosti, 

 všechny ţadatelem předloţené doklady, případně přípis o tom, ţe ţadatel 

ve stanovené lhůtě některý z dokladů nedoloţil, 

 stanovisko obecního úřadu, 

 stanovisko krajského úřadu (případně úřadu městské části hl. m. Prahy 

či magistrátu města Brna, Ostravy nebo Plzně), 

 potvrzení oddělení cizinecké policie o délce trvalého pobytu ţadatele 
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na území České republiky, včetně stanoviska k dané ţádosti. 

 

11.4 Lhůta pro posouzení žádosti a vydání rozhodnutí: 

 

Ministerstvo vnitra je povinno o ţádosti o udělení státního občanství rozhodnout 

do 90 dnů a lhůta počíná běţet od doby, kdy mu byla ţádost doručena. Tímto je 

řízení zahájeno a úkony učiněné ţadatelem a úřady, před doručením ţádosti 

Ministerstvu vnitra, se povaţují za úkony učiněné před zahájením řízení. V případě, 

ţe došlo k přerušení řízení (např. potřeba doloţit některé doklady), lhůta stanovená 

pro vydání rozhodnutí neběţí. Pokud Ministerstvo vnitra vydá zamítavé rozhodnutí, 

správní řád dává moţnost podat rozklad, o kterém musí ministr vnitra rozhodnout 

nejpozději do 30 dnů od jeho předloţení. Téţ je moţné vyřídit věc prostřednictvím 

autoremedury.
59

  

 Pokud zákonem stanovená lhůta nebyla dodrţena, poskytuje ţadateli správní 

řád moţnost ochrany proti nečinnosti (§ 80 a násl. správního  řádu). V případě, ţe 

ţadatel neuspěl, je moţno podat podnět k veřejnému ochránci práv nebo podat 

ţalobu na nečinnost (§ 79 a násl. soudního řádu správního).  

 

 

11.5  Konec řízení a vydání rozhodnutí 

 

 Vyhovuje-li správní orgán v plném rozsahu podání ţadatele, nevydává se 

rozhodnutí ve správním řízení. Výjimku představuje shora uvedený případ 

rozhodnutí o prominutí sloţení státoobčanského slibu. Z těchto důvodů Listina 

o udělení státního občanství ČR nemá formu správního rozhodnutí.  

 Z dikce zákona vyplývá, ţe na rozhodování ve věci přijetí fyzické osoby 

do státního svazku se vztahují ustanovení správního řádu, pouze se nevyhotovuje 

správní rozhodnutí, je-li ţadatel uspokojen v plném rozsahu.  

 Pokud však ţadateli příslušný správní orgán v plném rozsahu nevyhoví, musí 

Ministerstvo vnitra vydat zamítavé rozhodnutí včetně jeho obsahových i formálních 

náleţitostí, které upravuje správní řád v § 68 a následující. Vydání rozhodnutí (aţ na 

výše uvedenou výjimku) vţdy znamená, ţe správní orgán rozhodl negativně. 

                                                 
59  Autoremedura - zvláštní způsob vyřízení opravného prostředku v řízení, kdy o zrušení nebo změně rozhodnutí  rozhoduje sám orgán, který 

vydal původní rozhodnutí. Obecně ji orgán provádí jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Opravn%C3%BD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD
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Obsahové náleţitosti správního rozhodnutí jsou tyto: 

 výrok, 

 odůvodnění, 

 poučení o odvolání, resp. o rozkladu je-li rozhodujícím správním orgánem 

v prvním stupni ústřední orgán státní správy, ve věcech udělení státního 

občanství Ministerstvo vnitra. 

 

Výroková část obsahuje vlastní rozhodnutí ve věci, odůvodnění má poskytnout 

skutkovou a právní oporu  výroku. Má z něho být zřejmé, jaké podklady pro 

rozhodnutí správní orgán shromáţdil, jak zhodnotil provedené důkazy a jakými 

úvahami se při hodnocení důkazů a při pouţití právních předpisů, na jejich základě 

rozhodl, řídil. Účelem odůvodnění je dokázat správnost a zákonnost postupu státního 

orgánu. Dle § 68 odst. 3 správního řádu odůvodnění musí obsahovat: 

 důvody výroku rozhodnutí, 

 podklady pro jeho vydání, 

 úvahy, kterými se správní orgán  řídil pro hodnocení podkladů pro rozhodnutí 

a při výkladu správních předpisů, 

 informace o tom, jak se právní orgán  vypořádal s návrhy a námitkami 

účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 

11.6  Státoobčanský slib 

  

 K nabytí státního občanství České republiky dojde sloţením státoobčanského 

slibu, který zní: „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, ţe budu 

zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, ţe budu 

plnit všechny povinnosti občana České republiky.“  

 V případě, ţe fyzická osoba státoobčanský slib nesloţí, české státní občanství 

nezíská. Ministerstvo vnitra však můţe z váţných důvodů sloţení slibu prominout 

a za takových okolností vydá rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu a zašle 

jej spolu s Listinou o udělení státního občanství České republiky příslušnému úřadu.  

 

Úřady, na kterých se skládá státoobčanský slib jsou tyto: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

 v hlavním městě Praze úřad městské části příslušného podle místa trvalého 
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pobytu dotčené osoby, 

 magistrát ve městech Brno, Ostrava a Plzeň,  

 v cizině zastupitelský úřad České republiky. 

 

V prvních třech  případech se slib skládá před tajemníkem těchto vyjmenovaných 

úřadů, v posledním případě před vedoucím zastupitelského úřadu ČR. 

 

Udělení státního občanství je potřeba oznámit těmto orgánům: 

 ohlašovně místa trvalého pobytu v ČR, 

 Policii ČR, příslušné oddělení cizinecké policie dislokované v okrese, 

 územní vojenské správě, pokud podléhá fyzická osoba branné povinnosti. 

 

Je-li ţádosti o udělení české státního občanství vyhověno v plném rozsahu podání 

ţadatele, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení (jedinou výjimkou je rozhodnutí 

o prominutí sloţení státoobčanského slibu), ale se vystaví Listina o udělení státního 

občanství České republiky. Za udělení státního občanství České republiky (resp. za 

vydání Listiny o udělení státního občanství ČR) se hradí správní poplatek, který činí 

10.000,- Kč. Ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu můţe ministr vnitra 

poplatek sníţit aţ na částku 1.000,- Kč. Vţdy se platí jeden správní poplatek za jednu 

listinu, je nerozhodné kolik osob je na Listině uvedeno. Samotné podání ţádosti o 

udělení státního občanství zpoplatněno není, poplatek se hradí pouze v kladném 

vyřízení ţádosti.  

Občan, který sloţil státoobčanský slib, očekává zlepšení svého právního stavu, 

ovšem mohou nastat neočekávané problémy. Úřad většinou občanovi zabaví ty 

doklady, které se stávají neplatnými v důsledku nabytí státního občanství. Občan tak 

nemá ţádný platný doklad, kterým můţe prokázat svoji totoţnost. Listinou  o udělení 

státního občanství ČR nelze prokázat státní občanství.  

Doklady, kterými se prokazuje státní občanství: 

 občanským průkazem, 

 cestovním dokladem, 

 osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky, 
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   vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manţelství, je-li 

           v něm údaj o státním občanství České republiky uveden. 

Jak je vidět, Listina o udělení státního občanství ČR ve výčtu není uvedena.  

Osoba do doby vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky nemá ţádost poţádat 

o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu. Tak se dostává po dobu 

několika měsíců do faktické procesní nezpůsobilosti.  

 

12  Rozhodovací praxe nabývání českého státního občanství 

 

Postup posouzení ţádosti Ministerstvem vnitra probíhá následujícím způsobem: 

1. Posoudí kaţdou z pěti podmínek obsaţených v § 7 ods. 1 zákona, zda je 

splněna. Všechny podmínky znějí tak, ţe snad kromě poslední,
60

 nepřipouštějí 

ţádné správní uváţení. Pokud některá z podmínek a), b), d) a e) není splněna, 

zjistí ministerstvo zda jsou u písmen a) a b) splněny podmínky v § 11 odst. 1 

aţ 3, v případě druhých dvou písmen, zda se jedná o případ hodný zvláštního 

zřetele. 

2. Na základě svého správního uváţení podmínky promine či nikoliv.  

3. Posoudí ţádost z hlediska bezpečnosti státu. 

4. Pokud je všech pět zákonných podmínek splněno či prominuto a ţádost je 

posouzena z bezpečnostního hlediska, lze státní občanství udělit. 

 

Jak uvádí Pavel Molek, vykládá ministerstvo ustanovení první věty § 7 odst. 1 tak, 

ţe poté co správní orgán posoudil pět kumulativních podmínek, dostal prostor ke 

svému uváţení, zda některé nechce prominout, a dále ţádost vyhodnotil 

z bezpečnostního hlediska, můţe opět rozhodnout – a z formulace „lze“ je nutno 

jazykově dovodit, ţe zcela volně – ţe občanství neudělí.
61

   

Molek povaţuje současnou zákonnou úpravu v podobě, jak je dosud vykládána 

                                                 
60 § 7 odst. 1 písmeno e zákona - (1) Státní občanství České republiky lze na ţádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky:  

a) má na území České republiky ke dni podání ţádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převáţně zdrţuje, 

b) prokáţe, ţe nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáţe, ţe pozbyla dosavadní státní 

občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky, 

c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, 

d) prokáţe znalost českého jazyka a 

e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky, 
povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové 

pojištění, daně, odvody a poplatky. 
61 Molek, P., Šimíček, V., Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu     uváţení. Právník, č. 

2/2005. 
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a chápána, za protiústavní, či přinejmenším ţe její ústavně konformní výklad je 

moţný pouze na základě určité výkladové ekvilibristiky.
62

 

 

12.1  Správní přezkum zamítavých rozhodnutí 

 

Postup při přezkumu rozhodnutí ve věcech státního občanství je rozdělením 

působnosti mezi jednotlivé správní orgány. Pro připomenutí uvádím, ţe řízení ve 

věcech státního občanství provádí nebo se na něm určitým způsobem podílí: 

 krajské úřady, úřady městské části hl. m. Prahy a magistráty měst Brna, 

Ostravy a Plzně, 

 zastupitelské úřady,  

 Ministerstvo vnitra. 

 

Proti zamítavému rozhodnutí lze podat odvolání. Proti rozhodnutí o neudělení 

státního občanství je potřeba podat rozklad, o němţ rozhoduje ministr vnitra. 

V případě splnění podmínek stanovených správním řádem lze uplatnit obnovu řízení 

či institut přezkumného řízení i u státoobčanských záleţitostí, je však potřeba mít na 

zřeteli, ţe státoobčanské věci jsou věcmi osobního stavu a musí být brán zřetel na to, 

zda se řízení nedotkne práv osob nabytých v dobré víře.
63

  

 

12.2 Správní uvážení a neurčité právní pojmy 

 

 Jádrem problému, týkajícího se udělování státního  občanství je spor, do jaké 

míry můţe být Ministerstvo vnitra vedeno ve svých úvahách (zda občanství udělit či 

nikoli), volnou úvahou, a do jaké míry je povinno státní občanství udělit osobě, která 

všechny zákonem předpokládané podmínky splní.  

 V § 7 odst. 1 zákona o nabývání a pozbývání státního občanství naráţíme 

na výkladový problém v dikci zákona, která zní „lze na žádost udělit“. Toto 

ustanovení správní orgán vykládá tak, ţe po splnění kumulativně stanovených 

podmínek teprve vzniká povinnost správního orgánu přistoupit k volnému uváţení, 

zda občanství udělí či neudělí. 

                                                 
62 Molek, P., Šimíček, V., Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu     uváţení. Právník, 
č. 2/2005. 
63 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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Tato konstrukce absolutního správního uváţení vychází z prvorepublikové 

judikatury, která byla postavena na předpokladu, ţe udělování státního občanství je 

„aktem milosti ze strany státu“ a je vedeno volnou a nepřezkoumatelnou úvahou 

státního orgánu.  

Na prvorepublikovou judikaturu navázala polistopadová správní judikatura. 

Vrchní soud v Praze (judikát ze dne 29.12.1997) konstatoval, ţe „na udělení státního 

občanství nebyl a není právní nárok. Přijetí do svazku státu na ţádost občana cizího 

státu je a také historicky od nejstarších dob vţdy bylo výrazem státní suverenity. Je 

absolutně ve sféře volného uváţení státní výsosti, zda cizímu státnímu příslušníku 

bude občanství uděleno nebo ne. Tento princip je neměnný a nezpochybnitelný.“
64

 

Provázanost prvorepublikové judikatury s polistopadovou kritizují také Molek se 

Šimíčkem, kdyţ konstatují, ţe „judikatura prvorepublikového Nejvyššího správního 

soudu představuje (…) v této otázce onen pól, od nějţ je vhodné se spíše vzdalovat, 

neţ je restituovat.“
65

 

Nový pohled na otázku  volné versus omezené správní úvahy o udělování státního 

občanství ČR přineslo rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 

č.j. 6 A 25/2002 ze dne 23.3.2005. Tímto usnesením Nejvyšší správní soud sjednotil 

odlišné postoje dvou svých senátů, z nichţ jeden (šestý senát) trval na absolutní 

volné správní úvaze a zároveň na nepřípustnosti soudní ţaloby ve státoobčanských 

věcech,
66

 druhý (čtvrtý senát) ideu neomezené správní úvahy odmítl.
67

 

„Úvaha šestého senátu o tom, ţe udělení státního občanství je projevem 

‚neomezené‘ státní suverenity a děje se ve sféře ‚absolutního‘ správního uváţení, je v 

podmínkách materiálního právního státu přinejmenším velmi pochybná. Správní 

uváţení je v prvé řadě vţdy limitováno principy vyplývajícími z ústavního pořádku 

České republiky; z nich lze vyvodit, ţe i tam, kde vydání rozhodnutí závisí toliko na 

uváţení správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovůle, příkazem 

rozhodovat v obdobných věcech obdobně a ve stejných věcech stejně (různost 

rozhodování ve stejných či obdobných věcech můţe být právě projevem ústavně 

reprobované libovůle), tj. principem rovnosti, zákazem diskriminace, příkazem 

zachovávat lidskou důstojnost, jakoţ i povinností výslovně uvést, jaká kritéria 

                                                 
64 Černý, P., Soudní přezkum správního uvádění nejen v řízení o udělení státního oblastní. Bulletin advokacie č. 7-8/2005. 
65 Bahýľová L., Filip J., Molek, P.,  Podhrazký, M., Suchánek, R., Šimeček, V., Vyhnánek, L., komentář: Ústava  ČR,  nakladatelství Linde, 2010. 
66 Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. A 11/2003-34. 

67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 A 31/2002-33. Obdobně druhý senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku č.j. 6 A 94/2002-40. 
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v rámci své úvahy pouţil, jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké důkazy provedl 

a jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům dospěl.“ I v dalších 

judikátech NSS opakovaně zdůrazňuje zákaz libovůle ze strany správního orgánu 

a také to, ţe neomezené správní uváţení v moderním správním státě neexistuje.  

 Za další ústavněprávní problém povaţuji také to, ţe správní orgán je 

oprávněn hodnotit ţádost o udělení státního občanství i z jiných hledisek, neţ která 

výslovně zmiňuje zákon. Výčet podmínek, který ţadatel musí splnit, se jeví jako 

taxativní, avšak správní orgán, řízený absolutní správní  úvahou, přidává podmínky 

další, v zákoně neuvedené a vykládá je po svém. Tak zavádí podmínku „integrace“ 

fyzické osoby do české společnosti, přičemţ poţaduje integraci rodinnou, sociální a 

pracovní. Správní orgán tak můţe zamítnout ţádost o udělení státního občanství 

z důvodu nedostatečné integrace a přitom ani nezjistí spolehlivě skutkový stav (např. 

panu A byla zamítnuta ţádost z nedostatku rodinné integrace, neboť byl rozvedený, 

manţelství trvalo dva roky a ţádné děti z manţelství nemá. Ve skutečnosti však pán 

A  jiţ 4 roky ţil ve společné domácností se svoji českou partnerkou a staral se o 

jejího syna. Pán A však ani nemohl vědět, ţe tuto podmínku zákon obsahuje, jinak by 

její splnění doloţil potřebnými důkazy).  

Další nedostatek spatřuji v tom, ţe zákon na jednu stranu uvádí, ţe podmínky se 

dají ţadateli odpustit např. v případě posouzení plnění povinností vyplývajících 

z jiných právních předpisů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, avšak co do těchto 

důvodu patří, jiţ neobsahuje. Tak např. ţadatel nesplňuje tuto podmínku (nedoplatek 

na veřejném zdravotní pojištění), avšak se domnívá, ţe jeho závaţné chronické 

onemocnění v době vzniku nedoplatku lze zařadit do důvodu hodného zvláštního 

zřetele. Po tom, co jeho ţádosti nebylo vyhověno, podal rozklad ministru vnitra, ten 

však rozklad zamítnul, přičemţ uvedl, ţe v případě ţadatele nebyly shledány ţádné 

důvody hodné zvláštního zřetele pro prominutí dané podmínky. Navíc přidává další 

podmínku, kterou ţadatel nesplňuje – jeho integrace do české společnosti není 

na dostatečně vysokém stupni z důvodu zlehčování neplnění povinností. 

 

Cizinec tak nemá ţádnou moţnost předvídat směry správního uváţení správního 

orgánu, přitom by měl vědět předem, ţe za splnění daných podmínek, nemá-li právo, 

má alespoň reálnou šanci státní občanství dostat. 
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12.3  Povinnost řádného odůvodnění zamítavých rozhodnutí 

 

Povinnost řádného odůvodnění je výslovně zakotvena v Evropské úmluvě 

o státním občanství, která hovoří o tom, ţe kaţdý smluvní stát zajistí, aby rozhodnutí 

o nabytí, zachování, pozbytí, opětovném nabytí nebo ověření státního občanství 

obsahovala písemné odůvodnění. Je zřejmé, ţe toto ustanovení má zabezpečit kaţdé 

fyzické osobě, aby v případech negativních rozhodnutí obdrţela takové rozhodnutí 

písemně.  

 Základním principem dobré správy
68

 je předpoklad, ţe kaţdé rozhodnutí, které 

můţe záporně ovlivnit práva nebo zájmy fyzické osoby, bude obsahovat 

i odůvodnění, ve kterém budou shrnuty důvody, které vedly k přijatým závěrům.  

Dalším ústavním principem je zásada materiálního právního státu. Tento princip 

zakládá zásadu, ţe kaţdé rozhodnutí musí být předvídatelné a můţe se pohybovat 

toliko intra legem. Je zde vyloučena moţnost svévole ze strany výkonné moci, resp. 

správních orgánů. „Absence odůvodnění zabraňuje moţnosti přezkoumat vydané 

rozhodnutí, coţ je činí nezákonnými. Nedostatečné odůvodnění současně můţe 

implikovat zneuţití správního uváţení, či překročení jeho mezí, coţ je v rozporu se 

zásadou zákazu zneuţití správního uváţení obsaţenou v ustanovení § 2 odst. 2 

správního řádu, jakoţ i z jedním ze základních principů materiálního právního státu, 

kterým je respektování zásady předvídatelnosti zákona a vyloučení prostoru pro 

případnou svévoli. Nedostatečné odůvodnění navíc svým způsobem eliminuje 

smysluplný výkon práva na podání odvolání, případně práva na podání rozkladu. Při 

neznalosti důvodu či úvah, jimiţ se správní orgán při posuzování dané věci řídil, lez 

totiţ právo na odvolání – ač není právně popřeno – reálně uplatnit jen stěţí.“
69

 

 

12.4  Soudní přezkum zamítavých rozhodnutí 

 

 V případě, ţe dotčená osoba nebyla spokojena s výsledkem ve správním 

přezkumu, má moţnost podat ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu a domáhat se 

                                                 
68 Základ evropského standardu obecních pravidel správního práva, které jsou součástí souboru principu dobré zprávy, tvoří zejména základní 

rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy, podle které by měly být správní akty odůvodňovány. Povinnost správních orgánů zdůvodňovat svá 

rozhodnutí je současně obsaţena v čl. 41 Charty základních práv Evropské unie, který stanoví právo na řádnou správní praxi. Co přesně právo na 

řádnou správní praxi znamená, podrobněji vysvětluje další zdroj principů dobré správy, a sice Evropský kodex řádné správní praxe. Tento kodex, 

který ve své praxi uplatňuje ombudsman EU, byl schválen Evropským parlamentem 6. září 2001, a zakládá povinnost kaţdé instituci 

uvádět důvody, na nichţ je zaloţeno rozhodnutí, které můţe záporně ovlivnit zájmy soukromé osoby.  
69 Miloš Valášek, Viktor Kučera, Státní občanství – komentář, Linde, Praha 2006. 
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zrušení rozhodnutí, případně rozhodnutí jeho nicotnosti. Správní řízení v České 

republice je dvouinstanční a probíhá před krajskými soudy a Nejvyšším správním 

soudem.  

 § 65 odst. 1 soudního řádu správního stanovuje, ţe ţalobu můţe podat ten, 

kdo tvrdí, ţe byl zkrácen na svých právech a to přímo nebo v důsledku porušení 

svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímţ se zakládají, 

mění nebo závaţně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle odst. 2 má ţalobní 

legitimaci téţ ten účastník řízení před správním orgánem, který není k ţalobě 

oprávněn podle odst. 1, tvrdí-li, ţe postupem správního orgánu byl zkrácen na 

právech, která mu příslušejí, takovým způsobem, ţe to mohlo mít za následek 

nezákonné rozhodnutí. Podle odst. 2 je oprávněn podat ţalobu ten, kdo ve své právní 

sféře není rozhodnutím přímo dotčen a kdo v daném správním řízení uplatňovat 

určitý zákonem platný zájem (např. na vydání potvrzení o státním občanství 

zemřelého příbuzného podle § 24 odst. 2 zákona o nabývání a pozbývání státního 

občanství. 

 Po dlouhou dobu byla velmi nejasná otázka o moţnosti soudního přezkumu 

v případě rozhodnutí ministra vnitra, kterým byl zamítnut rozklad podaný proti 

předchozímu rozhodnutí ministerstva vnitra, kterým se nevyhovuje ţádosti o udělení 

státního občanství. V praxi to vyvolávalo značnou právní nejistotu a současně 

nejednotné soudní rozhodování, a to dokonce i v rámci jednoho soudu.  

 V současné době by však měla být otázka přípustnosti soudního přezkumu 

snad vyřešená, a to na základě jiţ shora zmíněného usnesení rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu, který konstatoval: „To, zda je rozhodnutí zaloţeno na 

volné úvaze či nikoliv, má význam z hlediska rozsahu přezkumu, a nikoliv z pohledu 

ţalobní legitimace. Ţalobní legitimace musí být dána i pro případy přezkumu 

rozhodnutí zaloţených na volném správním uváţení, neboť jinak by soud vůbec 

nemohl přezkoumat jeho pouţití ani z těch hledisek, které mu předepisuje § 78 odst. 

1 věta druhá s. ř. s. Proti tomuto závěru nelze argumentovat ani tím, ţe v některých 

případech je správní uváţení absolutní, a nemá tedy meze, které by vůbec mohly být 

překročeny.“
70

 

 

                                                 
70 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 6 A 25/2002-42. 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo komplexně zanalyzovat pojem státního 

občanství jak z teoretického hlediska (a při zohlednění historického vývoje), tak i 

z roviny praktické, jeţ se týká především procesních úprav nabývání, resp. 

pozbývání státního občanství, tj. rozhodovací praxe správních orgánů. Na základě 

řady faktů a zjištění, které tato práce ve své stati předkládá, mohu vyvodit následující 

závěry: 

 

 1. Institut státního občanství prošel ve sledovaném období značným vývojem. 

Tyto změny se zakládají především na posunu v chápání a realitě národních států. 

V minulosti státní občanství vycházelo ze vztahu mezi suverénem (panovníkem) a 

ovládanými (jeho poddanými) a myšlenky nedělitelnosti loajality, tj. nemoţnosti 

dvojího občanství při současném zachování věrnosti vícero zemím původu. Zejména 

branná povinnost a řešení dilematu, na kterou stranu se občan s dvojím občanstvím 

v případě války přikloní, stály ve středu pozornosti tohoto problému. V současnosti 

však tento aspekt vojenského ohroţení hraje pouze okrajovou roli. K tomu přispívá 

jak globální vojenská a ekonomická integrace, tak i profesionalizace armád. 

Celosvětově tak dochází k tlaku na přizpůsobení právních úprav soudobým 

poţadavkům a skutečnostem.  

 2. Česká právní úprava nabývání státního občanství a její výklad ze strany 

správních orgánů se ukazuje jako velmi rigorózní. Cizinec usilující o získání státního 

občanství ČR by měl vědět předem, ţe za splnění daných podmínek má reálnou šanci 

občanství získat. K tomu však nedochází vzhledem k nejednoznačnému výkladu 

neurčitých právních pojmů ze strany správního orgánu, kdy ţadatel nemůţe 

předpovídat, jaké další poţadavky tento správní orgán vznese. I v případě správního 

uváţení by přitom správní orgán měl vycházet z principu ústavního právního státu, 

zaloţeného na principech jako jsou rovnost, důstojnost, právní jistota, 

proporcionalita, legitimní očekávání účastníka či zákaz libovůle. Řešením problému 

by bylo doplnit podmínky, které jsou v realitě ze strany správních orgánů vznášeny, 

do zákona, a to tak, aby byly ţadatelům o nabytí státního občanství ČR dopředu 

známy a aby zamítavá rozhodnutí mohla být řádně odůvodněna. Při absenci takového 

řádného odůvodnění se zamítavé rozhodnutí stává soudně nepřezkoumatelným. 



 68 

3. Rozhodování správních soudů se v této věci zejména v prvním desetiletí 

existence samostatné České republiky opíralo o prvorepublikovou judikaturu, která 

vycházela z nyní jiţ konzervativního a anachronického výkladu, zaloţeného na 

absolutní, tj. volné a nepřezkoumatelné úvaze správního orgánu, poplatné tehdejšímu 

chápání národních států a vztahů mezi nimi, jak bylo popsáno v bodě 1 závěru této 

práce. Zásadní obrat v judikatuře přineslo aţ usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu z roku 2005. V něm Nejvyšší správní soud podtrhl skutečnost, ţe 

rozhodování o státním občanství se dotýká veřejných subjektivních práv, a proto 

můţe být přezkoumáno soudy ve správním soudnictví. Navíc vyloučil moţnost 

neomezeného správního uváţení v moderním právním státě. 

 

Na základě popsaného vývoje se lze domnívat, ţe do budoucna dojde k dalším 

změnám v této otázce. Současná praxe udělování státního občanství v České 

republice se totiţ stále ukazuje jako poměrně rigidní. Vzhledem k demografickým 

změnám a trendům v české společnosti i v Evropě bude proto v budoucnosti 

s vysokou pravděpodobností nevyhnutelné přistoupit k dalším zjednodušením právní 

úpravy nabývání státního občanství. 
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Státní občanství v rozhodovací praxi 
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