
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera,  
Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera a Augustina Karla Andrleho Sylora na 

vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb.,  
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů  

(zákon o státním občanství České republiky) 
(sněmovní tisk č. 630) 

 

Vláda na své schůzi dne 20. listopadu 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), a vyslovila s tímto návrhem 

zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda se domnívá, že předložený návrh je v rozporu s čl. 12 odst. 2 ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle kterého nikdo nemůže být proti své vůli 

zbaven státního občanství. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit odejmutí státního 

občanství vrchnostenským aktem státní moci z jakýchkoli důvodů, přičemž tento výklad 

ve svém rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud (nález Pl. ÚS 5/95 ze dne 8.11.1995, 

vyhlášený pod č. 6/1996 Sb.).  

 

2. Vláda upozorňuje i na nesoulad předloženého návrhu s mezinárodními závazky České 

republiky, především s Mezinárodní úmluvou o omezení případů bezdomovectví. Je sice 

pravdou, že předmětná mezinárodní úmluva umožňuje smluvním státům uplatnit výhradu 

pro zachování institutu zbavení/odnětí státního občanství, nicméně Česká republika této 

možnosti nevyužila v době, kdy k mezinárodní úmluvě přistupovala, a posléze tak již 

podle názoru vlády učinit nelze. 

 

3. Vláda dále konstatuje, že není jasné, co se rozumí „zločinem proti národní bezpečnosti“. 

Právní řád České republiky takový pojem nezná a nepoužívá jej. V této souvislosti vláda 

dále uvádí, že pokud by výklad uvedeného pojmu, resp. posouzení, zda konkrétní zločin, 

který osoba spáchala, je možné klasifikovat jako zločin proti národní bezpečnosti, měl být 

na úvaze správního orgánu, který je oprávněn státní občanství České republiky 

odejmout, tedy Ministerstva vnitra, takový postup by mohl být shledán rozporným s čl. 90 
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Ústavy, resp. čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterých rozhodovat 

o vině a trestu za trestné činy náleží pouze soudům.     

 

4. Vláda považuje za problematické i odůvodnění návrhu založené na argumentu, že zločin 

proti národní bezpečnosti nebo lidskosti lze považovat za vyjádření vůle nebýt občanem 

České republiky.  

  

5. Interpretační nejasnosti je podle názoru vlády způsobilé vyvolat i navrhované ustanovení 

§ 40a písm. b), a to jak pro jeho nejednoznačnou formulaci, tak pro rozpor navrhovaného 

textu s jeho odůvodněním, a tudíž ne zcela zřejmý význam ustanovení. Pokud by toto 

ustanovení mělo vést k uzavírání bilaterálních mezinárodních smluv, jejichž obsahem by 

byl závazek druhého státu automaticky obnovit státní občanství osobám zbaveným 

státního občanství České republiky, vláda k tomuto pouze uvádí, že takový postup 

nepovažuje za proveditelný.  

 

6. Na závěr vláda připomíná, že návrh postrádá jakákoli bližší procesní ustanovení 

upravující postup Ministerstva vnitra při odnímání státního občanství České republiky. 
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