
Úplné znění 

 

HLAVA III 

POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

§ 40 

(1) Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky 

prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto 

podmínky: 

a) trvale se zdržuje v cizině, 

b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a 

c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního 

občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v 

souvislosti s nabytím tohoto státního občanství. 

(2) Při podání prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky prohlašovatel 

prokáže státní občanství České republiky a k prohlášení připojí 

a) doklad prokazující pobyt v cizině, 

b) doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí 

cizího státního občanství. 

(3) Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky se činí před 

zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se 

prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož státní občanství prohlašovatel žádá, anebo 

před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České 

republiky. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně 

příslušným Úřad městské části Praha 1. Zastupitelský úřad prohlášení spolu s předloženými 

doklady zašle příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů. 

(4) Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Je-li prohlášení podle věty první činěno pouze 

jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným 

podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se 

nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti 

byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České 

republiky, znám nebo zemřel. 

(5) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich 

rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, 

pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o pozbytí státního občanství 

České republiky učinit pro dítě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník; souhlas rodičů se v 

takových případech nevyžaduje. Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí 

soudu o svém ustanovení. 

(6) K pozbytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 4 

dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený 

podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním 

orgánem, u něhož se prohlášení činí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122217)



 - 2 - 

(7) V případě splnění podmínek pro pozbytí státního občanství České republiky 

prohlášením stanovených v odstavci 1 vydá krajský úřad prohlašovateli 

a) doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud 

prohlašovatel předložil doklad o nabytí cizího státního občanství, nebo 

b) doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky, pokud prohlašovatel 

předložil doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství; v dokladu o 

tom, že pozbude státní občanství České republiky, se uvede, kdy dojde k pozbytí 

státního občanství České republiky. 

(8) Státní občanství České republiky se pozbývá dnem převzetí dokladu o pozbytí 

státního občanství České republiky prohlášením. 

(9) V případě, že byl prohlašovateli vydán doklad o tom, že pozbude státní občanství 

České republiky, dojde k pozbytí státního občanství České republiky dnem, kdy prohlašovatel 

doručí zastupitelskému úřadu nebo krajskému úřadu doklad o tom, že nabyl státní občanství 

cizího státu. Zastupitelský úřad o doručení dokladu o nabytí státního občanství cizího státu 

bezodkladně informuje příslušný krajský úřad. Na žádost vystaví krajský úřad prohlašovateli 

doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, ve kterém uvede, ke 

kterému datu k pozbytí státního občanství České republiky došlo. K pozbytí státního 

občanství České republiky dojde rovněž dnem, kdy je zastupitelskému úřadu nebo jinému 

státnímu orgánu České republiky doručeno oznámení orgánu cizího státu o tom, že státní 

občan České republiky nabyl cizí státní občanství bez ohledu na to, že prohlašovatel doklad o 

nabytí cizího státního občanství zastupitelskému úřadu nedoručil. 

§ 40a 

Odnětím 

Ministerstvo odejme státní občanství člověku, který byl uznán vinným ze zločinu 

proti národní bezpečnosti nebo lidskosti, a zároveň 

a) má ještě jinou státní příslušnost, nebo 

b) byl před nabytím české státní příslušnosti občanem státu, u kterého to 

mezinárodní smlouva umožňuje. 
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