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VII. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu 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), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 27. května 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 24. června 
2019. Zásadní připomínky uplatnilo 12 připomínkových míst, a to Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Nejvyšší správní soud, Kancelář veřejného ochránce 
práv, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad pro ochranu osobních údajů, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Olomoucký kraj. 

Návrh je předkládán s 2 rozpory (Kancelář veřejného ochránce práv a Zmocněnkyně vlády pro lidská práva). 
 

Autor Ust Připomínka Vypořádání 
Kancelář veřejného ochránce práv 0 Zásadní připomínka 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Navrhované vypuštění § 35 upravujícího možnost nabytí 
státního občanství mladými lidmi, kteří dlouhodobě pobývají 
na území České republiky, jakož i rozšíření podkladů 
potřebných k posouzení žádosti o udělení státního občanství 
bude znamenat vyšší nároky na Ministerstvo vnitra. U § 35 
půjde fakticky o přesun agendy z krajských úřadů 
na Ministerstvo vnitra. 
V prvních letech po nabytí účinnosti nového zákona o státním 
občanství bylo značné překračování lhůty předmětem četných 
stížností. Obávám se opakování této nepříznivé situace. Bude 
Ministerstvo vnitra po schválení této novely schopno 
rozhodovat o žádostech v zákonem stanovené lhůtě? 
V důvodové zprávě by proto bylo třeba zabývat se i dopadem 
navrhovaných změn na Ministerstvo vnitra. 

    

. 

 

  

Akceptováno 
 
Byl doplněn nový § 16a, který v režimu udělování státní občanství do 
určité míry nahradí vypuštění prohlášení podle § 35. 
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Ministerstvo spravedlnosti 03 písm.f) 
 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodům 2, 22, 42, 44, 45, 46 a 56 [§ 3 písm. f), § 18 
odst. 3, § 29 odst. 2 a 6, § 30  
odst. 2 a 4, § 36) 

Odůvodnění návrhu na zrušení stávajícího důvodu pro nabytí 
státního občanství podle § 3 písm. g) zákona o státním 
občanství České republiky v souvislosti se svěřením do 
ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče, 
považujeme za nedostatečné. V důvodové zprávě 
odůvodňující zrušení navazujícího ustanovení § 38 téhož 
zákona je na jednu stranu uvedeno, že tento způsob nabytí 
státního občanství nebyl po nabytí účinnosti zákona prakticky 
využíván. Na druhou stranu se však v důvodové zprávě k nově 
navrhovanému § 36 uvádí, že „možnost učinit prohlášení je 
tedy v současné době umožněna širokému okruhu osob bez 
ohledu na jejich státoobčanský status a formu či charakter 
náhradní péče. Prohlášení tak mohou učinit i osoby, které jsou 
cizinci a mají dítě v péči na kratší (přechodnou) dobu. V 
takových případech, které mohou dle současné právní nastat, 
se vytrácí genuine link.“. Není přitom zřejmé, v čem spočívá 
posílení principu genuine link, bude-li v obdobných případech 
napříště možnost nabýt státní občanství omezena na děti 
mladší 15 let a pouze vybrané formy péče o dítě. Lze se 
kupříkladu domnívat, že i dítě starší 15 let v dlouhodobé péči 
pěstouna může mít skutečné pouto ke státu. Není zřejmé, proč 
je z hlediska nabytí státního občanství preferováno svěření 
dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, ačkoli občanský 
zákoník pro tytéž případy, kdy o dítě nemůže osobně pečovat 
žádný z rodičů ani poručník, preferuje rozhodnutí o svěření 
dítěte do péče jiné osoby a pěstounství (§ 953 odst. 2 a § 958 
odst. 2 občanského zákoníku). Pouto ke státu na straně pečující 
osoby a pěstouna je již v současnosti zajištěno požadavkem na 
jejich bydliště na území České republiky (§ 954 odst. 1 a § 962 
odst. 1 občanského zákoníku). Požadujeme proto osvětlit 
důvody zvolené konstrukce a případně upravit návrh 
způsobem, který bude zajišťovat rovný přístup ke státnímu 
občanství osobám v obdobném postavení. 

Akceptováno. 
 
Způsob nabytí SOČR stanovený v § 3 písm. g) zůstane zachován a v § 
38 bude nově zavedena podmínka svěření do náhradní péče osoby, 
která je státním občanem ČR nebo do ústavní výchovy na území ČR. 
  V návrhu zákona bude v § 36 odst. 1 vypuštěno omezení věkovou 
hranicí 15 let. 
Opatrovník nebyl nahrazen poručníkem. Byla tak zachována stávající 
právní úprava. 
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Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

06 Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodům 3, 6 a 41, ustanovení § 6, § 9 a § 28a 

Podle dosavadní právní úpravy nabývá dítě, jehož matka není 
státní občankou České republiky, občanství České republiky 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství 
státního občana České republiky. Obdobná úprava je použita 
v případě osvojení, kdy dítě, které bylo osvojeno 
rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z 
osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní 
občanství České republiky dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České 
republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém 
uznáno.  
Nově se navrhuje, aby ke zmíněnému automatickému nabytí 
docházelo jen v případech rozhodnutí soudů České republiky 
nebo jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské 
konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Evropské 
unie“). Jen u těchto států totiž podle předkladatele panuje 
jistota, že určení otcovství/provedení osvojení proběhlo 
v souladu se základními zásadami tuzemského práva, zatímco 
v případě států ostatních podle něj hrozí účelové jednání při 
určování otcovství/osvojování dětí s cílem získat legální 
pobyt na území Evropské unie. V případech rozhodnutí soudů 
jiných států je navrhováno, aby skutečnost, zda určení 
otcovství, resp. osvojení nemělo účelový charakter, 
posuzovalo v ČR Ministerstvo vnitra.  
Dle ustanovení § 55, resp. § 51 zákona o mezinárodním 
právu soukromém je k platnosti rozhodnutí soudu cizího státu 
o určení otcovství na území České republiky třeba uznání 
rozhodnutí Nejvyšším soudem České republiky. Podobně u 
rozhodnutí cizího státu o osvojení rozhoduje o uznání 
příslušný okresní soud podle § 63 a § 16 odst. 2 zákona o 
mezinárodním právu soukromém. Již v současnosti zde tedy 
existuje mechanismus soudního přezkumu rozhodnutí soudů 
cizích států, která jsou podmínkou pro získání státního 
občanství ČR.  

Neakceptováno.  
Rozpor. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva na připomínce trvá. 
 
Garance uznávání rozhodnutí se podle našeho mínění týká pouze 
vlastního předmětu těchto rozhodnutí (tedy v daném případě určení 
otcovství či osvojení), nikoli jejich dalších případných účinků, které 
jim přiznává český právní řád (relevance z hlediska nabývání 
občanství). 
Nelze ani hovořit o přezkumu soudních rozhodnutí správními orgány 
- nedochází k přezkumu, nýbrž posouzení splnění širšího okruhu 
podmínek.   
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Z Ústavy i obecních právních principů přitom plyne 
nadřazené postavení nezávislých soudů nad správními 
orgány, nikoliv naopak. Není tedy možné, aby rozhodnutí 
nezávislých soudů následně přezkoumával nějaký správní 
orgán a dokonce zpochybňoval jejich platnost. Z důvodové 
zprávy přitom nijak neplyne, na jaké konkrétní jevy má 
právní úprava reagovat. I kdyby však v postupech pro 
získávání státního občanství docházelo k problémům či 
zneužívání, je nutno na ně reagovat v souladu s právními 
principy.  
Navrhovanou úpravu dále považuji za rozpornou 
s multilaterálními a bilaterálními mezinárodními smlouvami 
o vzájemném uznávání rozhodnutí. Pokud rovněž tyto 
smlouvy stanoví, že určitá rozhodnutí z určitých států jsou 
českými orgány automaticky uznávána, nelze je opět 
podrobovat nějakým dalším uznávacím procesům. Jinak se 
opět dostáváme i do rozporu s čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy o 
dodržování mezinárodních závazků a jejich přednosti před 
českým právem. 
Požaduji proto zachovat stávající úpravu § 6 a 9 a 
novelizační bod §28a  vypustit bez náhrady. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 07 odst. 2 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 4 (§ 7 odst. 2) 

Upozorňujeme, že je v současné době Poslaneckou 
sněmovnou postupem podle čl. 47 Ústavy projednáván návrh 
zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech, jenž by měl v případě jeho přijetí nabýt účinnosti 1. 
ledna 2021. S ohledem na uvedenou skutečnost považujeme 
stávající návrh textace uvedeného ustanovení za nevhodný, 
jelikož se snaží doslovně vycházet ze zákona č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
K návrhu konkrétně poznamenáváme následující. Za prvé, 
znalecké ústavy podle stávajícího zákona o znalcích 
a tlumočnících nemají zapisována odvětví. Navrženou textaci 
je proto v daném ohledu nutné považovat za nesplnitelnou. Za 
druhé, podle shora uvedeného návrhu zákona o znalcích, 

Akceptováno.  
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
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znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech budou moci 
posudky nově podávat rovněž znalecké kanceláře. Navrženou 
textaci by v případě přijetí uvedeného návrhu zákona bylo 
nutné změnit. Za třetí, s ohledem na rozšíření okruhu subjektů, 
jež budou moci vykonávat znaleckou činnost, bude odlišný 
rovněž název návrhem předpokládaného seznamu. 
Navrhujeme proto obecnější formulaci uvedeného ustanovení, 
již by bylo možné aplikovat i po přijetí zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.  
Předmětná část ustanovení může například znít následovně: 
„pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu 
genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podaného 
subjektem oprávněným k výkonu znalecké činnosti podle 
zákona upravujícího výkon znalecké činnosti“.  
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

14 odst. 4 
písm. a) 

Zásadní připomínka 

K materiálu, čl. I bod 9. [k § 14 odst. 4 písm. a)]: 
Požadujeme předmětný pododstavec formulovat takto: 

„a) doloží, že úspěšně absolvoval alespoň 3 školní roky 
vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na základní, 
střední, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané 
do školského rejstříku nebo splnil studijní povinnosti 
alespoň za 3 akademické roky studia uskutečňovaného v 
českém jazyce na vysoké škole, nebo“. 

Námi navrhované znění zpřesňuje terminologie ve smyslu 
školského zákona, tedy především zachovává termín 
„vyučovací jazyk“. V případě vysokých škol se jedná o 
program uskutečňovaný v českém jazyce. Dále také v 
původně navrhované formulaci výčtu škol není uvedena 
konzervatoř a nevyplývala povinnost doložení vysvědčení 
či ukončení studia na vysoké škole, a je tak nutno použít 
formulaci „úspěšně absolvoval“ a u vysokých škol „splnil 
studijní povinnosti“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

14 odst. 5 Zásadní připomínka 
K materiálu, čl. I bod 9. [k § 14 odst. 5 písm. a)]: 

Akceptováno. 
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písm. a) Požadujeme provést obdobné změny, které byly uvedeny 
v naší předchozí zásadní připomínce a dále u zkoušky z reálií 
požadujeme zpřísnění a omezení pouze na druhém stupni 
základní školy, neboť reálie se na prvním stupni základní školy 
téměř nevyučují. Předměty jako dějepis, zeměpis či výchova k 
občanství mají žáci až na druhém stupni. S ohledem na 
uvedené požadujeme  

„a) doloží, že úspěšně absolvoval alespoň 3 školní roky 
vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na druhém 
stupni základní školy, na střední, vyšší odborné škole 
nebo konzervatoři zapsané do školského rejstříku nebo 
splnil studijní povinnosti alespoň za 3 akademické roky 
studia uskutečňovaného v českém jazyce na vysoké škole, 
nebo“. 

 

Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 

Ministerstvo financí 14 odst. 6 Zásadní připomínka 
K § 14 odst. 6 (nad rámec návrhu) 
Navrhujeme nahradit slova „cla, odvody a poplatky“ slovy 
„poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. Cílem stávajícího 
§ 14 odst. 6 zákona o státním občanství České republiky je 
normovat jako podmínku pro udělení státního občanství 
skutečnost, že žadatel v posledních 3 letech předcházejících 
dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti 
předpisy upravující daně v širším slova smyslu. Ustanovení 
tak nečiní zcela, protože kromě daní v užším slova smyslu, cla, 
odvodu a poplatků, které současné ustanovení reflektuje, jsou 
daní v širším slova smyslu i další peněžitá plnění (např. 
odvody, úhrady). Právní řád pro zachycení daní v širším slova 
smyslu používá spojení „daně, poplatky a jiná obdobná 
peněžitá plnění“. Požadujeme dané spojení používat i v tomto 
případě. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 

Ministerstvo financí 14 odst. 7 Zásadní připomínka 
K § 14 odst. 7 
Toto ustanovení je v rozporu s důvodovou zprávou, která ve 
své zvláštní části stanoví povinnost prokazovat, že 
deklarované příjmy jsou dostatečné pro pokrytí všech 

Neakceptováno.  
Připomínkové místo mění připomínku na doporučující.  
Nicméně považovalo by i nadále v zájmu jednoznačnosti za vhodnou 
úpravu legislativního textu tak, aby lépe odpovídal důvodové zprávě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBGKAA7DJ)



 7 

životních nákladů žadatele a  osob, které žadatel 
podporuje. Z návrhu novelizace ustanovení § 14 odst. 7 
vyplývá pouze povinnost prokázat výši a zdroje těchto příjmů, 
a to pouze ve vztahu k pokrytí životních nákladů žadatele. 
Ustanovení však nestanoví žadateli povinnost prokazovat, že 
deklarované příjmy jsou dostatečné z hlediska pokrytí 
životních nákladů jak samotného žadatele, tak osob, které 
podporuje.  
 

Ministerstvo financí 14 odst. 7 Zásadní připomínka 
K § 14 odst. 7 (nad rámec návrhu) 
Navrhujeme slova „že ze svých příjmů v deklarované výši 
odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu6) tuto 
povinnost neplní jiná osoba“ nahradit slovy „ to, že z 
deklarovaných příjmů podléhajících dani  
z příjmů je placena daň z příjmů, pokud tuto daň neodvádí jiný 
daňový subjekt než poplatník“. 
Ze znění ustanovení není zcela zřejmé, jaký je jeho účel, 
zejména  
s ohledem na původní důvodovou zprávu k zákonu č. 
186/2013 Sb.,  
o státním občanství, která neodpovídá znění tohoto ustanovení. 
(Důvodová zpráva: „Cílem tohoto návrhu je zabránit udělení 
státního občanství České republiky žadateli, jehož finanční 
prostředky pochází  
z tzv. nelegálních zdrojů nebo který finanční prostředky 
získává porušováním nebo obcházením právních předpisů; 
proto je porušení daňových povinností vázáno pouze na 
případy, kdy je žadatel plátcem daně.“). Na základě důvodové 
zprávy však lze předpokládat, že zamýšleným stavem bylo 
prokazovat daň zaplacenou žadatelem (poplatníkem), nikoliv 
plátcem daně a v případě, že žadatel nedisponuje dostatečnými 
vlastními příjmy a prokazuje, že jeho životní náklady jsou 
pokryty prostřednictvím příjmů osob, které žadatele podporují, 
pak se prokazuje též zdanění příjmů těchto osob, které žadatele 
podporují.  
Pojem „odvedení daně“ je používán v případě, že daň vybere 
či srazí  

Akceptováno. 
 
Ustanovení upraveno dle připomínky. 
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a uhradí plátce daně.  Pokud je daň uhrazena samotným 
poplatníkem (v tomto případě žadatelem) je používán pojem 
„placení daně“.  
Existují příjmy, které nejsou předmětem daně či jsou od daně 
osvobozeny, a tudíž se z nich daň neplatí.  
Na základě důvodové zprávy lze předpokládat, že na základě 
tohoto ustanovení se má prokazovat též daň zaplacená z příjmů 
v zahraničí.  
Z tohoto důvodu je nezbytné ustanovení formulovat obecně  
a neodkazovat na právní předpisy České republiky. 
 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

14 odst. 9 Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodu 13, ustanovení § 14 odst. 9 

Rozšířením § 14 upravujícího podmínky udělení státního 
občanství České republiky, dochází k výraznému zpřísnění 
těchto podmínek. Nově žadatel nesmí být v posledních třech 
letech opakovaně pravomocně uznán vinným ze spáchání 
vymezených kategorií přestupků. Důvodová zpráva však 
vůbec neuvádí, nakolik je páchání přestupků problematické 
při udělování občanství v současné době. Změna tak není 
dostatečně odůvodněná, což je vzhledem k závažnosti dopadů 
tohoto ustanovení na žadatele o státní občanství 
problematické, neboť tím není adresátům právní normy 
poskytována dostatečná míra právní jistoty. 
Navíc na jednu stranu některé ze zahrnutých přestupků jsou 
z bezpečnostního hlediska vždy významné (např. porušení 
zákona o zbraních, přestupky na úseku obrany či přestupky 
podle zákona o státním občanství). Na druhou stranu 
přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
mohou být jak velmi závažné, tak spíše bagatelní. Těmito 
mohou být například schválnost, jiné hrubé jednání vůči jiné 
osobě, ublížení na cti, zesměšnění či urážka. Obdobně mezi 
přestupky proti veřejnému pořádku řadíme velmi závažné 
jednání v podobě porušování vykázání z obydlí, ale zároveň 
také méně závažná jednání v podobě porušení nebo zničení 
turistické značky či znečištění veřejného prostranství.  

Akceptováno částečně/jinak. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
Navrhované zúžení okruhu relevantních přestupků omezuje 
podmínku přestupkové bezúhonnosti pouze na sice závažné, ale 
zřídka se vyskytující přestupky. Cílem předkladatele však je zajistit, 
aby byl zohledňován širší okruh protiprávních jednání, včetně těch 
indikujících potenciální problémy při začlenění do společnosti. 
Z tohoto důvodu je též sledována pouze recidiva - opakované 
spáchání přestupku, nikoli případný jednorázový exces.   
Z § 14 odst. 9 byly vypuštěny přestupky na úseku státního občanství 
Ostatní přestupky, jejichž vypuštění se v připomínce navrhuje, jsou 
nezbytné k posouzení sociální integrace žadatele v české společnosti. 
Do § 15 odst. 3 bylo doplněno, že z důvodů hodných zvláštního 
zřetele může být splnění této podmínky prominuto.    
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Navrhovaná právní úprava tento rozsah skutkových podstat 
přestupků opomíjí a okruhy přestupků, které mají znemožnit 
udělení občanství, vymezuje velmi široce, čímž vhodně 
nezohledňuje materiální stránku přestupku a její relevanci pro 
řízení o udělení státního občanství. Neumožňuje toto 
zohlednit ani v rámci správního uvážení při posuzování 
konkrétních okolnosti případu žadatele o státní občanství 
včetně např. možnosti prominutí splnění některých podmínek 
stanovených pro udělení státního občanství ČR podle § 15. 
Jako poslední argument v tomto směru připomínám, že státní 
občanství se uděluje osobám, které na území ČR žijí dlouhou 
dobu a podle zákona o pobytu cizinců stát je jejich pobyt 
přezkoumáván, s možnostmi tento pobyt neprodloužit či 
ukončit. 
Právní úpravu proto v navrženém rozsahu považuji za 
nedůvodné zpřísnění a požaduji následující znění: 
V § 14 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod 
čarou č. 20 zní: 
9) Státní občanství lze udělit žadateli, který nebyl v 
posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z 
přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku 
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi, 
b) na úseku obrany České republiky, 
c) proti veřejnému pořádku, 
d) proti občanskému soužití, 
e) proti majetku, 
f) podle zákona o zbraních20), nebo 
h) podle tohoto zákona. 
_____________________ 
20) zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 18 odst. 3 Zásadní připomínka 
K bodu 22. (§ 18 odst. 3), bodu 38. (§ 28 odst. 2), bodu 40. 
(nově navrhovaný § 28 odst. 5), bodu 42. (§ 29 odst. 2), 
bodu 44. (nově navrhovaný § 29 odst. 6; stávající § 29 odst. 
5), bodu 45. (§ 30 odst. 2), bodu 46 (§ 30 odst. 4) 

Akceptováno. 
 
Byla zachována stávající právní úprava, která hovoří o opatrovníkovi, 
nikoliv o poručníkovi. 
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Navrhujeme zachování stávající právní úpravy, to 
znamená nenahrazovat pojem opatrovník pojmem 
„poručník“.  
Odůvodnění: 
Domníváme se, že ve všech těchto ustanoveních by měla být 
zachována stávající právní úprava, která hovoří o 
opatrovníkovi a nikoli o poručníkovi dítěte. Nelze totiž 
přehlédnout, že odůvodnění navrhované změny vychází 
z nesprávného pochopení jednotlivých součástí rodičovské 
odpovědnosti a s nimi souvisejících institutů rodinného práva. 
Všechna citovaná ustanovení, uvádí-li oprávnění 
zákonného zástupce, týkají se, jak tomu ostatně slovní spojení 
„zákonný zástupce“ nasvědčuje, té součásti rodičovské 
odpovědnosti, jejímž obsahem je oprávnění i povinnost 
zastupovat dítě při právních jednáních [§ 892 – 895 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ)]. Nejedná se tedy o 
situace, v nichž by rodič dítěte figuroval z toho důvodu, že mu 
náleží oprávnění i povinnost zajišťovat osobní péči o dítě (§ 
880 - § 886 OZ). Důvodová zpráva obě součásti rodičovské 
odpovědnost směšuje, a v důsledku toho pak nevyhnutelně 
dospívá k nesprávným závěrům. O poručenství hovoří jako o 
„zásadním institutu náhradní péče“, čímž však do značné míry 
zkreslují obsah tohoto právního institutu. Je pravdou, že 
poručenství může mít dvojjedinou povahu a že jeho obsahem 
může být zajišťování náhradní rodinné péče o dítě. Nejedná se 
však o jeho nezbytnou součást. Jeho primární účel spadá do 
oblasti zastupování dítěte. Jinými slovy, poručenství 
představuje právní institut, jehož hlavním účelem je nahradit 
rodiče v té části jejich rodičovské odpovědnosti, která spočívá 
v oprávnění i povinnosti zastoupit dítě při právních jednáních. 
Nejedná se přitom o jediný právní institut, který k tomuto 
účelu slouží. Vedle poručenství pak stejnou funkci plní též 
institut opatrovnictví, přičemž to, zda dítěti v konkrétní situaci 
bude jmenován poručník či opatrovník, nutně nesouvisí s tím, 
že v případě jmenování poručníka se bude vždy jednat o dítě 
v náhradní péči, nýbrž s tím, do jaké míry je rodičům dítěte 
zachována jejich rodičovská odpovědnost. Poručníka je na 
místě dítěti jmenovat v těch případech, kdy zde není žádný 
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z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou 
odpovědnost v plném rozsahu. Opatrovník je pak dítěti 
jmenován tehdy, je-li rodičovská odpovědnost rodiče pouze 
omezena, přičemž na rozdíl od poručníka bude rozsah, 
v jakém je opatrovník oprávněn dítě zastupovat, formulován 
výrokem soudního rozhodnutí a tento bude odpovídat míře, 
v jaké nemohou při právních jednáních dítě zastupovat jeho 
rodiče. Poručenství a opatrovnictví se tak při zastupování 
dítěte při právních jednáních liší pouze rozsahem, nikoli 
obsahem ani postavením poručníka či opatrovníka ve vztahu 
k dítěti. Je-li pak opatrovník v souladu se soudním 
rozhodnutím o svém jmenování oprávněn dítě v určité 
záležitosti zastoupit, nebude se jeho jednání ani jeho postavení 
v dané otázce od postavení poručníka nijak lišit. To ostatně 
dokládá i § 944 OZ, v souladu s nímž „pro opatrovnictví, 
opatrovníka a opatrovance platí ustanovení o poručenství, 
poručníkovi a poručenci přiměřeně“. Jak poručník, tak i 
opatrovník jsou v souladu s § 934 odst. 1 OZ oprávněni jednat 
jménem dítěte toliko v běžných záležitostech, přičemž v nikoli 
běžné záležitosti, týkající se dítěte, bude jejich jednání jménem 
dítěte podléhat schválení soudu, jinak bude nicotné.  
Uvedená ustanovení zákona č. 186/2013 Sb., o státním 
občanství České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o státním občanství České republiky), hovoří 
o opatrovníkovi právě z toho důvodu, že rodičovská 
odpovědnost rodiče může být v předmětném rozsahu pouze 
omezena, přičemž v takovém případě dítě nebude mít 
jmenovaného poručníka, nýbrž „pouze“ opatrovníka. Není 
přitom důvod z možnosti uplatňovat jednotlivé žádosti či 
prohlášení, na která tato ustanovení dopadají, vylučovat děti, 
jejichž rodiče mají rodičovskou odpovědnost v otázkách 
oprávnění i povinnosti zastupovat své děti při právních 
jednáních zachovánu ve větším rozsahu, než děti, kterým byl 
jmenován poručník. Jak již bylo uvedeno výše, postavení 
opatrovníka při jednáních v těch záležitostech, v nichž je podle 
rozhodnutí soudu oprávněn jménem dítěte jednat, není slabší 
než postavení poručníka. Byla-li by tedy přijata navrhovaná 
změna, mohlo by dojít k vyčlenění celé skupiny dětí, a to bez 
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odpovídajícího, legitimního a přiměřeného důvodu. 
Ustanovení by se navíc stalo zmatečným, protože by 
umožňovalo jak interpretaci, vylučující děti, které mají 
za účelem svého zastupování v předmětných otázkách 
ustanoveného toliko opatrovníka, tak i intepretaci, v souladu 
s níž by právě s ohledem na skutečnost, že postavení 
opatrovníka ve vztahu k dítěti je svým obsahem stejné jako 
postavení poručníka, pouze dopadá na užší rozsah záležitostí, 
což však nehraje roli, týká-li se právní jednání otázky, v níž je 
podle rozhodnutí soudu oprávněn dítě zastoupit, bylo možné 
dovodit, že dítě při činění právních jednání upravených těmito 
ustanoveními může být zastoupeno samozřejmě též 
opatrovníkem.  
Ze všech těchto důvodů máme za to, že citovaná ustanovení by 
měla být zachována ve svém stávajícím znění, které hovoří o 
opatrovníkovi a nikoli o poručníkovi. Je zřejmé, že může-li 
nějaké právní jednání činit opatrovník, může je učinit i 
poručník, jelikož rozsah jeho oprávnění k zastupování dítěte 
není, na rozdíl od opatrovníka, omezen a je tak oprávněn 
jednat jménem dítěte v každé záležitosti, která se dítěte týká.  
 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

19 písm. g) Zásadní připomínka 
K materiálu, čl. I bod 25. [k § 19 písm. g)]: Obdobně, jako 
v našich předchozích připomínkách požadujeme slova 
„absolvoval alespoň 3 školní nebo akademické roky studia v 
českém jazyce na základní, střední nebo vyšší odborné škole 
zapsané do školského rejstříku18) nebo veřejné vysoké škole 
státní vysoké škole nebo soukromé vysoké škole podle zákona 
upravujícího vysoké školy19),“ nahradit slovy „absolvoval 
úspěšně alespoň 3 školní roky vzdělávání v českém 
vyučovacím jazyce na základní, střední, vyšší odborné škole 
nebo konzervatoři zapsané do školského rejstříku nebo splnil 
studijní povinnosti alespoň za 3 akademické roky studia 
uskutečňovaného v českém jazyce na vysoké škole,“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno dle připomínky. 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

20 odst, 1 
písm. a) 

Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodu 26, ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) 

Neakceptováno. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva na připomínce netrvá a 
s vypořádáním souhlasí. 
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Důvodová zpráva k této novele uvádí, že žadatelé místo 
dokladů o faktickém pobytu často předkládají doklady o 
oprávněném pobytu na území České republiky, který je však 
pobytem evidenčním, nikoliv skutečným, a tedy že zpřesnění 
požadovaných dokladů by mělo přispět k efektivnějšímu, a tím 
i rychlejšímu průběhu správního řízení, které pak nebude 
nezbytné přerušovat právě za účelem doplnění dokladů 
prokazujících skutečný pobyt žadatelů v České republice. 
Požadavek ověření, že žadatel o státní občanství na území 
skutečně fyzicky pobýval alespoň po minimální požadované 
období, považuji za oprávněný. K ověření tohoto pobytu však 
slouží doklad podle § 19 písm. f) zákona o státním občanství, 
konkrétně životopis, zpracovaný volnou formou v českém 
jazyce, ve kterém žadatel uvede zejména údaje o pobytu na 
území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů 
během této doby.  
Z důvodové zprávy ani navrhovaného znění zákona navíc není 
zcela zřejmé, co se zmíněnými doklady fakticity pobytu myslí. 
Je jimi například nájemní smlouva či pracovní smlouva, a 
pokud ano, z jakého období? Pokud by byl zákon uplatňován 
tak, že nepředložení těchto dokladů (např. několik let staré 
nájemní smlouvy) by bylo bráno jako nedoložení skutečného 
pobytu na území a došlo by k nezapočtení daných let do 
požadované doby, pak se podle mého názoru jedná o 
nepřiměřené opatření. Zároveň je potřeba zdůraznit, že 
fakticitu fyzického pobytu nelze prokázat nade vši 
pochybnost, neboť samotný fakt, že si zde žadatel pronajímá 
nemovitost nebo má smlouvu o bankovním účtu či smlouvu s 
operátorem, ještě neznamená, že je zde fyzicky přítomen. 
Stejně tak není plně průkazná ani pracovní smlouva, neboť ne 
všechny druhy práce vyžadují fyzickou přítomnost 
zaměstnance na pracovišti (například tzv. digitální nomádi).  
V neposlední řadě samotná skutečnost, že má žadatel na území 
povolený pobyt, v zásadě znamená, že se na území také 
fakticky zdržuje, neboť dlouhodobá nepřítomnost na území 
České republiky je důvodem pro zrušení platnosti povolení k 
trvalému pobytu. Pokud tedy pobytové oprávnění nebylo 
zrušeno, platí (vyvratitelná) domněnka skutečného pobytu na 

 
Podklady prokazující faktický pobyt jsou zcela nezbytné pro řádné 
ověření podmínky stanovené v § 14 odst. 2 (bez těchto podkladů by 
se uvedená podmínka stala pouze formální). 
Byla doplněna důvodová zpráva. 
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území ČR po celou dobu platnosti oprávnění k pobytu, vyjma 
zahraničních cest, které musí žadatel jako součást své žádosti 
o udělení státního občanství pravdivě uvést co do celkového 
počtu a délky těchto cest. 
Z těchto důvodů požaduji zachovat stávající právní 
úpravu a novelizační bod vypustit. 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

20 odst. 2 Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodu 28, ustanovení § 20 odst. 2 

K přísnějšímu prokazování příjmu uvádí důvodová zpráva to, 
že nový požadavek na prokázání finančních prostředků 
sloužících k zajištění životních potřeb žadatele o státní 
občanství by měl zajistit, že noví státní občané budou mít po 
udělení státního občanství dostatečné ekonomické zázemí, 
které bude vycházet ze zcela transparentních finančních 
zdrojů. Ekonomické zázemí v podobě přesně stanovené 
hranice minimálních příjmů se však již prokazuje jak pro 
povolení k dlouhodobému, tak následně pro povolení k 
trvalému pobytu. Ti, kteří nemají dostatečné příjmy, a tedy 
dostatečné ekonomické zázemí, jsou vyloučeni již ze 
samotného podání žádosti, neboť nedosáhnou ani na pobyt na 
území ČR, resp. jeho prodloužení. 
Dosavadní znění ustanovení § 20 odst. 2 požadovalo jako 
součást žádosti doklady prokazující výši finančních 
prostředků, jimiž bude žadatel zajišťovat své potřeby v České 
republice. Nově jsou podle výčtu podle § 20 odst. 2 
vyžadovány též doklady prokazující výši životních nákladů 
žadatele. Není zde však specifikováno, jak se tyto náklady 
budou dokládat. Mezi životní náklady lze nesporně zařadit 
náklady na bydlení a náklady na zajištění základních osobních 
potřeb, jako je strava či hygiena, u jiných výdajů nicméně 
panují nejasnosti, např. zda je nákladem vytváření rezerv, 
stavební spoření, životní či penzijní připojištění a další náklady 
týkající se volného času, platby za mobilní služby apod. 
Navrhovaná změna vnáší do řízení značnou míru právní 
nejistoty a přináší žadateli další zátěž. Vyhodnocování 
početných podkladů řízení by vedlo také k výraznému zvýšení 
administrativního zatížení správního orgánu, což není v 

Akceptováno částečně. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn demonstrativní výčet dokumentů, avšak možnost použití 
čestného prohlášení není vhodná. 
Změna § 20 odst. 2 písm. h) je akceptována podle návrhu Ministerstva 
financí.  
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důvodové zprávě reflektováno. Považuji za vhodné toto 
upravit buď přímo v zákoně demonstrativním výčtem, 
případně alespoň v důvodové zprávě k zákonu, kdy tato by 
mohla poskytnout vodítko výkladu příslušného ustanovení.  
Zákon dále mluví o dokladech prokazujících výši životních 
nákladů, ale u mnoha z výše uvedených nákladů nelze 
spolehlivě předložit konkrétní důkaz, ale pouze čestné 
prohlášení o odhadované průměrné výši nákladů. Čestné 
prohlášení však není dle obecné praxe a literatury přípustným 
důkazem ve správním řízení, pokud zákon nestanoví opak; 
požaduji proto, aby zákon stanovil možnost nahradit doklady 
čestným prohlášením tam, kde nelze spravedlivě požadovat 
konkrétní prokázání (např. náklady na stravu). 
U § 20 odst. 2 písm. h) pak požaduji rozšířit stávající znění do 
podoby „doklady o zdanění všech deklarovaných příjmů 
podléhajících dani nebo poplatku dle zvláštního zákona“. 
Stávající formulace opomíjí skutečnost, že ne všechny výše 
uvedené příjmy nutně podléhají dani. Například u příjmů ze 
zahraničí se může jednat o dar rodinného příslušníka, který za 
určitých okolností nepodléhá dani, ale např. celní povinnosti. 
Požaduji proto u § 20 odst. 2 písm. g) upravit doklady 
demonstrativním výčtem v textu zákona, nebo je blíže 
vymezit v důvodové zprávě. Dále požaduji umožnit 
náhradu dokladů, u nichž je toho vhodné, čestným 
prohlášením.  
Dále požaduji upravit § 20 odst. 2 písm. h) do tohoto znění: 
h) doklady o zdanění všech deklarovaných příjmů 
podléhajících dani nebo poplatku dle zvláštního zákona 
 

Ministerstvo financí 20 odst. 2 a 
3 

Zásadní připomínka 
K bodu 28 
Navrhujeme upravit uvozující větu navrhovaného § 20 odst. 2  
v návaznosti na připomínku k § 14 odst. 7 tak, aby 
z ustanovení plynula povinnost žadatele prokazovat 
skutečnost, že jeho příjmy jsou dostatečné ke krytí životních 
nákladů jak samotného žadatele, tak osob, které žadatel 
podporuje. 

Akceptováno.  
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 
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Navrhujeme v § 20 odst. 2 písm. a) nahradit slova „vykonávání 
závislé nebo samostatné činnosti“ slovy „výkon činnosti, ze 
které plynou příjmy ze závislé nebo samostatné činnosti,“ tak, 
aby byl použitý pojem  
v souladu s terminologií zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o daních z příjmů 
definuje příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné 
činnosti, nikoliv tu samotnou činnost. 

Navrhujeme sjednotit znění textu § 20 odst. 2 písm. b) se 
zbývajícími částmi ustanovení § 20 odst. 2 takto: Slova „které 
mu plynou z vykonávání“ nahradit slovem „ze“. 

Navrhujeme sjednotit text § 20 odst. 2 písm. c) se zbývající 
částí tohoto ustanovení, a slova „o příjmech plynoucích“ 
nahradit slovy „prokazující příjmy“ a slovo "pronájmu" 
nahradit slovem "nájmu" tak, aby bylo v souladu s 
terminologií zákona č. 586/1992 Sb., o daních  
z příjmů. 

Navrhujeme v § 20 odst. 2 písm. e) vložit za slovo „doklady“ 
slovo „prokazující“, za účelem sjednocení textu tohoto 
písmene se zbývající částí ustanovení § 20 odst. 2. 

V § 20 odst. 2 písm. f) navrhujeme vypustit slova „uvedené 
pod písm. a) až e)“, jelikož tato povinnost prokazovat příjmy 
by se měla vztahovat na veškeré příjmy, které slouží ke krytí 
životních nákladů žadatele a ne pouze na vybrané z nich. 
Uvedený závěr potvrzuje skutečnost, že výčet uvedený v § 20 
odst. 2 je demonstrativní. 

Je-li účelem ustanovení stanovit povinnost prokazovat, že 
žadatel má příjmy, které jsou dostatečné pro krytí jeho 
životních nákladů a dále životních nákladů osob, které žadatel 
podporuje v souladu s důvodovou zprávou a návrhem znění § 
14 odst. 7 novelizovaného zákona, pak je nezbytné zakotvit též 
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povinnost připojit doklady prokazující výši životních nákladů 
osob, které žadatel podporuje. 

Vzhledem k tomu, že se dokladem uvedeným v navrhovaném 
§ 20 odst. 2 písm. h) prokazuje povinnost stanovená v § 14 
odst. 7 novelizovaného zákona, doporučuje se navázat 
formulaci navrhovaného ustanovení § 20 odst. 2 písm. h) na 
znění § 14 odst. 7 novelizovaného zákona následujícím 
způsobem: „h) doklad prokazující, že deklarovaný příjem 
podléhající dani z příjmů je zdaněn.“ 

Výčet dokladů uvedený v § 20 odst. 2 písm. a) až h), kterými 
jsou prokazovány příjmy, navrhujeme doplnit o „doklady 
prokazující ostatní příjmy" (viz § 10 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů), které ve výčtu chybí. 

Ministerstvo spravedlnosti 22 odst. 5 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 31 (§ 22 odst. 5) 

Podle předmětného ustanovení by mělo být řízení o žádosti o 
udělení státního občanství České republiky přerušeno po dobu, 
po kterou je proti žadateli vedeno trestní řízení. 
Upozorňujeme, že podle § 12 odst. 10 trestního řádu se 
trestním řízením rozumí řízení podle trestního řádu  
a podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních. Za trestní řízení se tedy rovněž považuje vykonávací 
řízení podle části třetí hlavy dvacáté první trestního řádu. Není 
zřejmé, z jakého důvodu by mělo být řízení o žádosti o udělení 
státního občanství přerušeno rovněž v případě, kdy nabyde 
právní moci rozsudek nalézacího soudu, když právě tento 
rozsudek je určující pro další rozhodování o žádosti (srov. § 14 
odst. 3 návrhu zákona). Uvedené konsekvenci nadto 
neodpovídá ani hypotéza uvedené normy, podle níž lze řízení  
o žádosti přerušit pouze z důvodu vedení trestního stíhání proti 
žadateli, nikoliv však výkonu trestu. Navrhujeme proto 
v uvedeném ustanovení slova „trestního řízení“ nahradit 
slovy „trestního stíhání“.  

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 
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Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

25 Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodu 32, ustanovení § 25 

Novela zákona navrhuje vypuštění části ustanovení, která 
umožňuje podat opakovanou žádost o udělení státního 
občanství České republiky dříve než po dvou letech 
v případě, že žádost byla před tímto zamítnuta. Důvodová 
zpráva vysvětluje tuto změnu nadbytečností, aniž by uváděla, 
na základě čeho tuto nadbytečnost dovozuje. 
Podle mého názoru má dotčená část ustanovení své 
opodstatnění. Považuji za nepřiměřené vypustit možnost 
dřívějšího podání žádosti žadatelem, kterému byla žádost 
zamítnuta pro nesplnění časové podmínky, bez bližšího 
odůvodnění této změny 
Požaduji zachovat stávající úpravu a novelizační bod 
vypustit, nebo doplnit zdůvodnění této změny v důvodové 
zprávě 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
V ustanovení jsou výslovně uvedeny konkrétní podmínky, jejichž 
nesplnění nebude důvodem pro aplikaci dvouleté lhůty pro podání 
nové žádosti. 
 

Nejvyšší správní soud 26 Zásadní připomínky 
K § 26 ve spojení s § 22 odst. 3 
(vyloučení soudního přezkumu) 
Jak již bylo zmíněno v obecné části připomínek, Nejvyšší 
správní soud má zásadní pochybnosti o ústavnosti soudní 
výluky v § 26 zákona o státním občanství České republiky a je 
toho názoru, že citované ustanovení by mělo být zrušeno za 
současné úpravy § 22 odst. 3. Pro uvedenou výluku neexistuje 
žádný rozumný důvod; naopak je jí zásadním způsobem 
podlamován jeden z principů právního státu – a sice zákaz 
svévole při uplatňování veřejné moci, což vede k otázce, kdo 
je zde vlastně suverénem (zpravodajské služby a policie 
vydávající svá stanoviska zcela bez jakékoli nestranné 
a nezávislé kontroly?). 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 
23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 42, publ. pod č. 906/2006 Sb. 
NSS, kterým připustil žalobní legitimaci neúspěšného žadatele 
o udělení státního občanství, mj. uvedl následující: „Právo na 
soudní přezkum každého rozhodnutí správního orgánu (ledaže 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nejvyšší správní soud s vypořádáním souhlasí. 
 
Dle rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 39/17 není toto 
ustanovení v rozporu s Ústavou. 
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by bylo zákonem výslovně vyloučeno), je tedy jedním z 
veřejných subjektivních práv explicitně zaručených Listinou. 
Dopadá na něj i příkaz ústavodárce obsažený v čl. 4 odst. 4 
Listiny, aby při používání ustanovení o mezích základních 
práv a svobod bylo šetřeno jejich podstaty a smyslu, 
a aby taková omezení nebyla zneužívána k jiným účelům, než 
pro které byla stanovena. Mezemi práva na přístup k soudu 
jsou mj. kompetenční výluky: proto při jejich používání je 
nutno vždy klást si otázku, proč zákon určitou kompetenční 
výluku obsahuje, a respektovat její smysl…“ 
K tomu nelze než konstatovat, že v daném případě Nejvyšší 
správní soud žádný legitimní důvod a smysl soudní výluky 
nevidí. Zohlednění bezpečnostního rizika není v řízení o 
udělení státního občanství ničím novým; povinnost posoudit 
každou žádost i z hlediska bezpečnostního mělo Ministerstvo 
vnitra již za účinnosti předchozí právní úpravy, v níž žádná 
obdobná výluka ze soudního přezkumu zakotvena nebyla. 
Tento standard ochrany práv a přístupu k soudu musí být 
zachován i nadále. A je-li snad obava z toho, že v rámci 
soudního přezkumu může dojít ke snížení ochrany 
utajovaných informací, nutno poznamenat, že jde o obavu 
lichou, ničím nepodloženou. Jistě, nelze vyloučit dokazování 
samotnými utajovanými informacemi, resp. dokazování jejich 
obsahu. Na druhou stranu zpřístupnění utajovaných informací 
v průběhu soudního řízení a zahrnutí do dokazování nemusí 
být a není ani zdaleka automatické či běžné, jak potvrzuje 
např. praxe v případě soudního přezkumu bezpečnostního 
řízení vedeného Národním bezpečnostním úřadem; k tomu 
srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 
ze dne 1. 3. 2016, č. j. 4 As 1/2015 – 40, publ. pod č. 3667/2018 
Sb. NSS, z něhož plyne, že při soudním přezkumu nelze 
obecně vyloučit dokazování utajovanými skutečnostmi či 
dokazování jejich obsahu, nicméně musí být stanoveny 
zvláštní podmínky pro zajištění ochrany utajovaných 
informací: „Mezi tyto podmínky lze zařadit nutnost poučení 
předsedou senátu, nutnost zproštění mlčenlivosti či dokonce 
vyloučení možnosti dokazování, pokud by mohlo dojít 
k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských 
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služeb nebo policie.“ Tento závěr je mutatis mutandis 
přenositelný též do oblasti státoobčanského řízení, které se v 
tomto ohledu nijak zásadně neliší od řízení bezpečnostního, ve 
vztahu k němuž zákon nestanoví žádnou soudní výluku. 
Lze tedy shrnout, že současnou výluku soudního přezkumu je 
možné zrušit, aniž by tím současně byla narušena ochrana 
utajovaných informací a činnost policie či zpravodajských 
služeb. V opačném případě jsou tyto orgány při vydávání 
stanovisek k žádostem o udělení státního občanství zcela 
mimo jakoukoli kontrolu; naznačená faktická i právní 
nekontrolovatelnost policistů a zpravodajců je v rozporu 
s ústavním pořádkem – především s principem právního státu 
(z důvodu závažného nebezpečí svévole a odepření práva na 
přístup k soudu).  
 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

26 Zásadní připomínka 
K § 26 

Vyloučení soudního přezkumu u zamítnutí žádosti o udělení 
státního občanství ČR z důvodů ohrožení bezpečnosti státu 
považuji za rozporné s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních 
práv a svobod, neboť zde dochází k vyloučení soudního 
přezkumu u věcí týkajících se základních práv a svobod. Nejde 
přitom o samotné právo na státní občanství, kde si stát 
uchovává svou suverenitu i ve světle čl. 12 Ústavy. Jde 
především o dodržení řádných procesních práv upravených 
v Hlavě páté Listiny, stejně jako zákazu diskriminace dle čl. 3 
odst. 1 Listiny a zákazu libovůle v demokratickém právním 
státě dle čl. 1 Ústavy a čl. 1 Listiny. V neposlední řadě zde jde 
i o povinnost soudů poskytovat ochranu základním právům a 
svobodám dle čl. 4 Ústavy. 
Ze všech těchto důvodů se domnívám, že soudní přezkum ve 
věcech týkajících se státního občanství nemůže být vyloučen. 
Ke stejným závěrům již ostatně dospěla judikatura Nejvyššího 
správního soudu či Ústavního soudu v podobných věcech 
týkajících se práv cizinců. Ostatně tato otázka je nyní 
Ústavním soudem rovněž přezkoumávána. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
Dle rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 39/17 není toto 
ustanovení v rozporu s Ústavou. 
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K obavám, že by v soudní řízení mohlo dojít ke zveřejnění 
utajovaných informací o skutečnostech odůvodňujících 
zamítnutí žádosti, mohu jen podotknout, že soudci jsou ze 
zákona oprávněni se s těmito informacemi seznamovat a 
v mnohých jiných typech řízení jsou schopni a povinni zajistit 
jejich odpovídající ochranu. Není tedy důvod se domnívat, že 
by toho nebyli schopni v řízeních o státním občanství. 
Z uvedených důvodů požaduji § 26 vypustit 

Olomoucký kraj 27 odst. 5 Zásadní připomínka 
K bodu 34: 
„(5) Krajský úřad nebo zastupitelský úřad vyzve žadatele ke 
složení státoobčanského slibu do 30 dnů ode dne, kdy mu byla 
ministerstvem doručena listina o udělení státního občanství 
České republiky.“. 

Navrhujeme změnu: „(5) Krajský úřad nebo zastupitelský úřad 
vyzve do 30 dnů, ode dne, kdy mu byla ministerstvem doručena 
listina o udělení státního občanství České republiky, žadatele 
ke složení státoobčanského slibu.“.  
Původní znění může vést k výkladu, že slib musí být složen do 
30 dnů. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo doplněno a upraveno podle připomínky. 

Jihomoravský kraj 28a Zásadní připomínka 
K Čl. I bod oo)  
Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně poznámky pod 
čarou č. 21 zní: 

 
„§ 28a 

 
V uvedeném ustanovení navrhujeme následující změny: 
Změny navrhujeme z toho důvodu, že v celém návrhu ust. 
§ 28a je na některém místě používáno jednotné a jindy 
množné číslo v označování osvojitelů. Také nebylo bráno 
v potaz, že osvojenec může být dítě starší 15 let. 

(1) Ministerstvo udělí státní občanství České 
republiky dítěti, které bylo osvojeno navrhujeme 
doplnit: státním občanem nebo státními občany 
České republiky rozhodnutím orgánu jiného státu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jihomoravský kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Ustanovení § 28a bylo vypuštěno. 
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než státu Evropské unie, pokud  
a) rozhodnutí o osvojení bylo v České republice 
uznáno21), 

b) pokud má dítě ke dni podání žádosti na území 
České republiky povolen trvalý pobyt1),  

c) alespoň jedním z osvojitelů je státní občan 
České republiky uvedené navrhujeme vypustit, 
neboť by to vyplývalo z úvodu odst. 1  a  

d) osvojení státním občanem doplnit: nebo státními 
občany České republiky nemělo účelový charakter, 
jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu 
dítěte a jeho rodiče na území České republiky nebo 
zneužití systému státní sociální podpory v České 
republice.  

(2) Při posouzení, zda osvojení státním občanem 
doplnit: nebo státními občany České republiky 
nemělo pouze účelový charakter, ministerstvo 
zohlední zejména to, zda osvojitel (osvojitelé),  
a) žije (žíjí) s dítětem ve společné domácnosti, nebo 
je (jsou) s dítětem v pravidelném kontaktu,   
b) podílí se na výchově dítěte a  
c) plní vyživovací povinnost vůči dítěti.  
 
(3) Žádost o udělení státního občanství České 
republiky podle odstavce 1 mohou podat ministerstvu 
osvojitelé ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo 
rozhodnutí o osvojení v České republice uznáno21). 
Žadatel Nahradit slovy: Dítě nemusí splňovat 
podmínky stanovené v § 14. Ustanovení § 19 a 20 se 
nepoužijí.   
(4) Pokud žádost podává jen jeden z osvojitelů, může 
tak učinit pouze se souhlasem druhého osvojitele s 
jeho úředně ověřeným podpisem doplnit: nebo 
pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento 
souhlas. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, 
jestliže druhý osvojitel vyjádří svůj souhlas a žádost 
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podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost 
podána. Doplnit: Pokud je osvojené dítě starší 15 
let musí být přiložen jeho souhlas s úředně 
ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se 
nevyžaduje, pokud nezletilý podepsal svůj souhlas 
před správním orgánem. Souhlas druhého 
osvojitele nebo pravomocné rozhodnutí soudu se 
nevyžaduje, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo 
území České republiky, znám nebo zemřel.   
(5) Žádost se podává ministerstvu. Žádost lze rovněž 
podat u kteréhokoliv krajského úřadu. Krajský úřad 
zašle žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání 
ministerstvu. V cizině lze podat žádost u 
zastupitelského úřadu, který ji ve lhůtě 30 dnů zašle 
spolu se svým stanoviskem ministerstvu; na obsah 
stanoviska se použije obdobně ustanovení § 21 odst. 
2.  
(6) K žádosti přiloží osvojitel doplnit: nebo 
osvojitelé  

a) rodný list dítěte,  

b) rodný list osvojitele nebo oddací list 
osvojitelů, 

c) rozhodnutí o osvojení dítěte státním občanem 
nebo státními občany České republiky 
a pravomocné rozhodnutí, kterým bylo v České 
republice osvojení uznáno21),  

d) úmrtní list druhého osvojitele, pokud zemřel, 

e) pravomocné rozhodnutí soudu, nahrazující 
souhlas druhého osvojitele, 

f) vyplněný dotazník, který je uveden v příloze č. 2 
k tomuto zákonu, 

g) doklad prokazující vedení společné domácnosti 
nebo pravidelný kontakt osvojitele nebo 
osvojitelů s dítětem a 
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h) doklad o aktuálních příjmech osvojitele nebo 
osvojitelů ke dni podání žádosti, 
 

i) souhlas dítěte staršího 15 let. 
(7) Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 60 dnů ode dne, 
kdy byla žádost doručena ministerstvu.  
  
(8) K žádosti si ministerstvo vyžádá stanovisko 
obecního úřadu z místa pobytu dítěte a jeho rodičů 
nahradit slovy: jeho osvojitele nebo osvojitelů, 
Policie České republiky  
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Na obsah 
stanoviska se použije obdobně ustanovení § 21 odst. 
2.  
(9) K nabytí státního občanství České republiky dojde 
dnem převzetí listiny o udělení státního občanství 
České republiky osvojitelem nahradit slovy: alespoň 
jedním z osvojitelů. 
 

 
 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti 28a odst. 1 
písm. d) + 
odst. 2 

Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 41 [§ 28a odst. 1 písm. d) a odstavec 2] 

Nesouhlasíme s návrhem, aby Ministerstvo vnitra v rámci 
řízení o udělení státního občanství dítěti, jež bylo osvojeno 
rozhodnutím orgánu jiného státu než členského státu Evropské 
unie, posuzovalo rovněž to, zda osvojení dítěte státním 
občanem nemělo účelový charakter. Podle § 28a odst. 1 písm. 
a) návrhu zákona lze státní občanství dítěti udělit, pokud 
„rozhodnutí o osvojení bylo v České republice uznáno“. Podle 
§ 63 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém je 
jednou z podmínek uznání cizího rozhodnutí skutečnost, že by 
osvojení bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení 
českého práva. Uvedená skutečnost má přitom za následek to, 
že předmětem zkoumání soudu je i skutečnost, že osvojením 
nedošlo k obejití české právní úpravy týkající se osvojení, tedy 
to, zda osvojení nemá účelový charakter (srov. § 795 
občanského zákoníku, podle něhož je předpokladem osvojení 
takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 28a bylo vypuštěno. 
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rodičem a dítětem). Stanovením uvedené kompetence 
Ministerstva vnitra by tak fakticky docházelo ke zdvojení 
kompetence vykonávané soudy v rámci řízení o uznání cizího 
rozhodnutí. Požadujeme proto shora uvedená ustanovení 
z návrhu bez náhrady vypustit. 

Olomoucký kraj 28a odst. 8 Zásadní připomínka 
K bodu 41 - § 28a odst. 8: 
Domníváme se, že ministerstvo si bude žádat stanovisko 
k osvojitelům a ne k rodičům (rodiče mohou žít v zahraničí) 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 28a bylo vypuštěno. 
 

Kancelář veřejného ochránce práv 31   Zásadní připomínka 

 K bodům 47 až 49 (§ 31) 

Celé ustanovení § 31 mělo v původním vládním návrhu 
zákona, předloženém k projednání Poslanecké sněmovně, jiné 
znění. Návrh zákona doznal značných změn v průběhu 
projednávání v Parlamentu České republiky. Výklad 
stávajícího § 31 je proto obtížný. 
Aplikační zmatky vyvolává zejména skutečnost, že vedle 
československého státního občanství a zároveň s ním 
existovalo po dobu existence československé federace 
tzv. republikové občanství, tj. české nebo slovenské. Je třeba 
odlišit tři rozdílné situace a upravit je v zákoně samostatně. 

(1) Je legitimní umožnit získat státní občanství České 
republiky zjednodušeným způsobem – prohlášením – 
těm osobám, které pozbyly československé státní 
občanství před vznikem československé federace, 
a k 1. lednu 1969 by se staly českými státními občany, 
za předpokladu, že se do zániku československé 
federace nestaly slovenskými státními občany (a 
současně opět československými státními občany). Je 
však neopodstatněné vylučovat tuto kategorii osob 
z této možnosti jen proto, že se slovenskými státními 
občany staly až po zániku československé federace. 
Pokud by totiž nabyly v této době kterékoliv jiné státní 
občanství, kromě slovenského, nabýt české státní 

Akceptováno částečně/jinak.  
Rozpor. 
Kancelář veřejného ochránce práv na připomínce trvá. 
 
Ustanovení je upraveno na základě účinnosti zákona č. 207/2019 Sb.  
 
Ad 1) a 2) – je ponechána možnost učinit prohlášení bývalým 
československým občanům, kteří se stali nebo by se stali k 1. 1. 1969 
českým občanem a českým občanům, kteří nabyli státní občanství 
Slovenské republiky až od 1. 1. 1993, tak aby nedocházelo 
k diskriminaci. 
 
Ad 3) - neakceptováno, trváme na odůvodnění spočívajícím 
v definitivním uzavření problematiky zániku ČSFR. 
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občanství prohlášením by jim bylo umožněno. Nejde tu 
o Ministerstvem vnitra deklarované stejné podmínky 
pro slovenské státní občany, ale naopak o jejich 
neopodstatněné znevýhodnění. 

(2) Je legitimní umožnit získat státní občanství České 
republiky zjednodušeným způsobem – prohlášením – 
těm osobám, které pozbyly české občanství (a 
do zániku československé federace současně 
československé státní občanství) přede dnem nabytí 
zákona č. 186/2013 Sb., pokud se do zániku 
československé federace nestaly slovenskými občany 
(a současně opět československými státními občany). 
V době federace totiž platila zásada: buď české anebo 
slovenské občanství, být současně českým 
i slovenským občanem nebylo možné. Je však 
neopodstatněné vylučovat z možnosti nabýt české 
státní občanství tímto zjednodušeným způsobem 
bývalé české občany, kteří se stali slovenskými státními 
občany až po zániku federace. Opět by tu šlo 
o znevýhodnění slovenských občanů oproti občanům 
jiných států, aniž je pro takové nerovné zacházení 
racionální důvod. Neopodstatněnost znevýhodnění 
vynikne, uvědomíme-li si, že dosavadní i nově 
navrhované znění § 31 může dopadat i na bývalé české 
státní občany narozené již po zániku federace. 

(3) Domnívám se, že legitimní je umožnit získat státní 
občanství České republiky zjednodušeným způsobem – 
prohlášením – bývalým československým státním 
občanům, kteří se ke dni 1. ledna 1969 stali (nebo by se 
k tomuto dni stali) slovenskými občany, pokud měli 
před odchodem do zahraničí poslední trvalý pobyt 
v České republice, za předpokladu, že do zániku 
československé federace znovu nenabyli slovenské (a 
současně československé) státní občanství, anebo 
nepožádali o vydání dokladů prokazujících slovenské 
(a současně československé státní občanství). 
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Podle stávajícího výkladu Ministerstva vnitra umožňuje § 31 
odst. 2 zákona o státním občanství nabýt státní občanství těm 
fyzickým osobám, které v minulosti pozbyly československé 
státní občanství a zároveň slovenské státní občanství. Tento 
výklad tak neumožňuje nabýt české státní občanství 
prohlášením bývalým československým státním občanům, 
kteří odešli do ciziny před zánikem Československa z území 
České republiky, československé státní občanství se zánikem 
Československa ztratili a zůstali pouze slovenskými státními 
občany. 
Již dříve jsem upozorňovala Ministerstvo vnitra na případy 
bývalých československých státních občanů, kteří odešli před 
rokem 1990 do ciziny z České republiky, mají faktický bližší 
vztah k České republice než ke Slovensku a po dlouhých 
letech strávených v cizině se do Česka na důchod vracejí. 
Setkala jsem se s případy, kdy se potenciální prohlašovatelé 
nakonec spokojili s tím, že jako slovenští státní občané mají 
v České republice prakticky stejná oprávnění jako čeští státní 
občané. Z přístupu České republiky v nich ale zůstala hořkost. 
Okruh osob, které podle ministerského výkladu mohou využít 
§ 31 odst. 2 zákona o státním občanství, je poměrně omezený 
a vztahuje se zejména na osoby, které pozbyly československé 
státní občanství naturalizací v USA. Po roce 1968 odešlo ale 
mnoho československých státních občanů např. do Austrálie 
nebo do Kanady. Udělením občanství těchto států 
československé státní občanství neztratili, neboť tyto státy 
k naturalizaci nevyžadovaly propuštění z dosavadního 
státního svazku. Nutno přihlédnout k tomu, že v těchto 
vzdálenějších zemích byla informovanost o poměrně 
komplikovaném určení českého nebo slovenského státního 
občanství nižší. Pokud tito slovenští občané žili v České 
socialistické republice nebo České republice a odešli odtud 
před zánikem Československa do ciziny, mělo by jim být 
umožněno nabýt státní občanství České republiky 
zjednodušeným způsobem 
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Olomoucký kraj 31 odst. 2 Zásadní připomínka 
K bodu 48: 
„(2) Českým státním občanstvím se rozumí státní občanství 
České socialistické republiky a České republiky od 1. ledna 
1969, československým státním občanstvím se rozumí státní 
občanství Československé republiky, Československé 
socialistické republiky, Československé federativní republiky a 
České a Slovenské Federativní Republiky do 31. prosince 
1992.“. 
Navrhujeme změnu: „(2) Českým státním občanstvím se od 1. 
ledna 1969 rozumí státní občanství České socialistické 
republiky a České republiky, československým státním 
občanstvím se rozumí státní občanství Československé 
republiky, Československé socialistické republiky, 
Československé federativní republiky a České a Slovenské 
Federativní Republiky do 31. prosince 1992.“. 
Původní znění může vést k výkladu, že Česká republika je od 
1. ledna 1969. 
 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
Olomoucký kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Ustanovení bylo kompletně doplněno a upraveno i v závislosti na 
účinnosti zákona č. 207/2019 Sb. 
  

Jihomoravský kraj 32 odst. 1 a 
2 

Zásadní připomínka 
K bodu xx)  
V § 32 odstavce 1 a 2 znějí: 
 
           „(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České 
republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 
československým státním občanem a nebyla českým státním 
občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí 
státního občanství České republiky tímto způsobem není 
umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení 
státním občanem cizího státu.  
Navrhujeme uvedené ust. do § 32 odst. 1 nevkládat, fyzické 
osoby, které byly k uvedenému datu státními občany České a 
Slovenské Federativní Republiky by měly, dle názoru 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, i nadále mít 
možnost nabýt státní občanství České republiky tímto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jihomoravský kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Rovněž ustanovení § 32 je reliktem reagujícím na existenci 
československého státního občanství. Znění navrhované MV 
umožňuje učinit nadále prohlášení pouze těm osobám, které byly 
pouze československými státními občany a jsou bezdomovci, tak aby 
právní úprava respektovala princip předcházení státoobčanskému 
bezdomovectví. V případech, kdy bývalý československý státní 
občan disponuje i jiným státním občanstvím, nepovažujeme nadále za 
nezbytné, aby zjednodušeným způsobem nabýval české stání 
občanství, zejména s přihlédnutím k oslabené vazbě k ČR.  
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způsobem. U ust. § 32 odst. 2 je uvedená podmínka naopak 
opodstatněná. 

(2) Navrhujeme doplnit: Zletilá fyzická osoba, jež je 
dítětem nebo vnukem prohlašovatele podle odstavce 
1, může státní občanství České republiky nabýt 
prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení 
státním občanem cizího státu.“. 

 
 

Jihomoravský kraj 34 Zásadní připomínka 
K bodu bbb)  
Navrhujeme následující úpravu a doplnění § 34 
 

§ 34 
 
 (1) Prohlášením může nabýt státní občanství České 
republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad 
prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v 
dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za 
předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne 
jeho vydání zrušen nebo nebylo rozhodnuto o skončení jeho 
platnosti z důvodu nesprávně uvedených údajů o státním 
občanství. Dotčená fyzická osoba musí mít v době, kdy 
učiní prohlášení, adresu trvalého pobytu evidovanou na 
území České republiky, a to nikoliv na adrese úřadu.  
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení zákona neslouží, tak, jak by mělo, k řešení 
situace fyzických osob, které žijí na území České republiky a 
byly mylně úřady považovány za občany České republiky a na 
základě uvedeného předpokladu jim byly vydány doklady, ale 
naopak fyzickým osobám, na které se spíše vztahuje současné 
ust. § 32 odst. 2, nebo již neaktivní ust. § 33 zákona o státním 
občanství.  
U uvedených osob bylo v minulosti nesprávně posouzeno 
státní občanství a bylo jim vydáno osvědčení o státním 
občanství a v navazující řadě jejich dětem, vnukům a 
pravnukům. 
Dle názoru Krajského úřadu Jihomoravského kraje by měla 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jihomoravský kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Zákon o evidenci obyvatel připouští legitimní důvody, kdy může být 
místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny. 
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být ust. 
 § 34 věnována větší pozornost a mělo by se týkat jen velmi 
malého okruhu osob a podmínky pro nabytí občanství podle 
uvedeného ustanovení by měly být striktnější. Dle poznatku 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze zjišťování státního 
občanství České republiky bylo poměrně značnému počtu 
fyzických osob v minulosti vydáno neoprávněně osvědčení o 
státním občanství České republiky  
a následně jim byly mnohdy vystaveny cestovní pasy České 
republiky, které si někteří udržují aktivní – jedná se zejména o 
fyzické osoby z Jižní Ameriky a z Izraele. 
 

Nejvyšší správní soud 35 Zásadní připomínka 
K § 35, bod 55. návrhu 
(nabytí státního občanství prohlášením pro tzv. migranty 
druhé generace)  
Také toto ustanovení upravující privilegovaný způsob 
naturalizace navrhuje předkladatel zrušit s tím, že napříště 
postačí postup v rámci standardního způsobu naturalizace – 
tedy v rámci žádosti o udělení státního občanství dle § 11 a 
násl. zákona o státním občanství České republiky. Pro takto 
příkrý zásah a zrušení dotčeného ustanovení v podstatě bez 
náhrady neshledává Nejvyšší správní soud důvod; ostatně ani 
důvodová zpráva v tomto ohledu není nijak konkrétní 
a neuvádí jakékoli bližší zdůvodnění.  
V tomto ohledu je proto nutno připomenout, že prohlášení 
podle § 35 zákona o státním občanství České republiky 
přestavuje zcela nový a velmi významný způsob 
zjednodušeného nabytí státního občanství, který předchozí 
právní úprava neznala. Jeho zavedení je důsledkem vázanosti 
Evropskou úmluvou o státním občanství, kterou Česká 
republika podepsala (viz sdělení Ministerstva zahraničních 
věcí pod č. 76/2004 Sb. m. s.); tato úmluva v čl. 6 odst. 4 písm. 
f) stanoví zúčastněným státům povinnost usnadnit nabývání 
státního občanství migrantům tzv. druhé generace – tedy 
dětem cizinců, kteří se na území České republiky narodily 
nebo se zde zdržují již od útlého věku, tudíž se u nich dá 
předpokládat vysoká míra integrace do české společnosti. Na 

Akceptováno částečně/jinak. Vysvětleno. 
Nejvyšší správní soud s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn nový § 16a, který v režimu udělování státního občanství 
do určité míry nahrazuje vypuštění prohlášení podle § 35. 
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základě toho by jim měla být dána i nadále možnost, jak 
zjednodušeně získat české státní občanství. Předkladatelem 
avizovaný postup skrze standardní naturalizaci je (i přes určité 
zjednodušení, resp. možné prominutí některých podmínek) 
postupem mnohem složitějším, pro který nesnesl žádné 
zásadní důvody. Nijak kriticky dosavadní úpravu neanalyzoval 
a nevyjádřil se ani k relevantní judikatuře, která se jí týká 
a která se snažila odstranit některé výkladové problémy; 
srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 
2018, č. j. 9 A 108/2016 – 35, nebo nedávný rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2019, č. j. 7 As 
266/2018 – 31, v nichž se správní soudy zabývaly výkladem § 
35 odst. 1 písm. b) zákona o státním občanství České republiky 
[konkrétně tím, zda by se měl cizinec zdržovat na území České 
republiky nejpozději v den dosažení věku 10 let anebo postačí, 
pokud se zde zdržuje ve věku 10 let, tj. do doby než dosáhne 
vyššího věku (11 let)]. 
Stručně shrnuto: navrhované zrušení tohoto zřejmě 
nejvýznamnějšího způsobu nabytí státního občanství formou 
prohlášení není nijak podloženo ani zdůvodněno. Za této 
situace – i s ohledem na to, že jde o právní úpravu mající 
základ v Evropské úmluvě o státním občanství – Nejvyšší 
správní soud navrhuje, aby § 35 zákona o státním občanství 
nebyl bez dalšího (en bloc) zrušen. Jako řešení se nabízí dílčí 
úprava citovaného ustanovení tak, aby byly odstraněny některé 
interpretační problémy, které musely být řešeny až judikaturou 
(viz výše), případně další problémy, o nichž se v aplikační 
praxi ví a způsobují nejasnosti (např. to, zda lze tímto 
způsobem nabýt občanství „nejpozději do 3 let od dosažení 
věku 18 let“, tedy zda je nutno občanství opravdu nabýt do 21 
let věku, jak je zřejmé z jazykového výkladu, anebo postačí 
učinit do 21 let věku prohlášení, jak vyplývá z logického a 
teleologického výkladu). 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 35 Zásadní připomínka 

K bodu 55 – § 35 

Akceptováno částečně/jinak. Vysvětleno. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn nový § 16a, který v režimu udělování státního občanství 
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Nesouhlasíme se zrušením možnosti žádat o státní občanství 
mladými dospělými ve věku 18 - 21 let; podle § 35 jde o osoby 
v České republice (ČR) naturalizované, které zde většinu 
svého života žijí a mají zde sociální  a rodinné vazby. Zcela 
absurdní, rozporné a spekulativní je odůvodnění tohoto kroku 
v důvodové zprávě, resp. RIA: "V letech 2016 až 2018 nabylo 
české státní občanství prohlášením podle § 35 zákona celkem 
2309 osob (770 v roce 2016, 733 v roce 2017 a 806 v roce 
2018). Současná právní úprava umožňuje nabytí českého 
státního občanství skupině osob ve věku od 18 do 21 let, které 
se narodily cizincům na území ČR, popřípadě přesídlily na 
území ČR společně s rodiči již v dětství, a mají tudíž úzké 
vazby k ČR od narození nebo od útlého věku. Tyto osoby 
bývají označovány za tzv. „přistěhovalce druhé generace“, 
pokud se narodily rodičům až po jejich příchodu do České 
republiky. Ve většině případů jde o osoby, které jsou vzhledem 
k délce svého pobytu na území ČR prakticky zcela integrovány 
do české společnosti. Část těchto osob však i přes dosažení 
trvalého pobytu nedisponuje kvalitní znalostí českého jazyka 
a českých reálií a nikdy ani neabsolvovala standardizovanou a 
pedagogicky zajištěnou výuku českého jazyka a reálií. Tuto 
skupinu prohlašovatelů vyznačující se nedostatečnou znalostí 
českého jazyka a českých reálií nelze kvantifikovat. O 
uvedených znalostech se v průběhu správního řízení nevedou 
záznamy, není třeba je žádným způsobem 
dokládat. Nedostatky jsou zjišťovány pouze v rámci 
komunikace příslušných krajských úřadů s prohlašovateli 
v okamžiku učinění prohlášení a případně v průběhu 
správního řízení.  Ministerstvo vnitra (MV) proto vychází 
z obecných poznatků krajských úřadů získaných při výkonu 
přenesené působnosti na úseku státního občanství, které mu 
byly sděleny v rámci pravidelných porad. Nedostatečná 
znalost českého jazyka a českých reálií je zásadní bariérou v 
integraci cizinců do majoritní společnosti ČR a způsobuje 
jejich sociální izolovanost. Znalost češtiny a reálií (alespoň na 
úrovni absolventa základní školy) má přímý vliv na rozvoj 
sociálního i pracovního potenciálu cizinců, umožňuje jim 

do určité míry nahrazuje vypuštění prohlášení podle § 35. 
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orientovat se ve společnosti a zásadním způsobem ovlivňuje 
jejich schopnost komunikace s institucemi a úřady i důvěru 
v majoritu a její instituce. Pokud není znalost češtiny 
vyhovující, vytváří se prostor pro vznik nedorozumění, která 
mohou znamenat vznik různých předsudků na obou stranách a 
která mohou mít rovněž problematický dopad na vzdělávací 
proces, ale i na úspěšnou integraci a socializaci. Pokud cizinec 
neprojde standardizovaným a pedagogicky zajištěným 
procesem výuky češtiny a českých reálií, představuje 
nedostatečná znalost češtiny a reálií rovněž stěžejní bariéru 
v dalším vzdělávání v prostředí ČR a vede ke sníženému 
zájmu o další vzdělávání. Bez úpravy regulace budou 
přetrvávat integrační bariéry u popsaných skupin cizinců. 
Jazyková nekompetence bude prohlašovatele udržovat v 
sociálně marginalizovaném prostředí a bude přispívat k jejich 
sociálnímu vyloučení, přestože u nich došlo k nabytí českého 
státního občanství. Jazykové bariéry budou mít na tyto osoby 
negativní dopad nejen v sociální, ale i v ekonomické sféře. 
Bez znalosti jazyka nebudou schopny uplatnit se na českém 
trhu práce a většinou budou nuceny vykonávat málo 
kvalifikovanou nebo nekvalifikovanou práci, která není 
dostatečně finančně ohodnocena. S tím může souviset i vznik 
závislosti takových osob na sociálních dávkách, která bude 
přinášet zvýšené zatížení sociálního systému českého státu. 
Neznalost většinového jazyka může tyto osoby trvaleji 
omezovat a nedovolí jim žít plnohodnotný život. Tento na 
první pohled individuální handicap se může časem změnit v 
celospolečenský problém. Je proto žádoucí podmínit i 
nabývání státního občanství prohlášením podle § 35 zákona 
znalostí českého jazyka a českých reálií a tím přispět 
k integraci prohlašovatelů do majoritní společnosti."  
 

Kancelář veřejného ochránce práv 35   Zásadní připomínka 

K bodu 55 (§ 35) 

Ministerstvo vnitra navrhuje vypustit ustanovení upravující 
zjednodušené nabytí státního občanství prohlášením tzv. 

Akceptováno částečně/jinak. Vysvětleno. 
Kancelář veřejného ochránce práv s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn nový § 16a, který v režimu udělování státního občanství 
do určité míry nahrazuje vypuštění prohlášení podle § 35. 
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migranty druhé generace. Evropská úmluva o státním 
občanství [čl. 6 odst. 4 písm. f) sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí pod č. 76/2004 Sb. ], stanoví povinnost 
usnadnit nabývání státního občanství osobám, které po určitou 
dobu oprávněně a obvykle pobývaly na území před svým 
osmnáctým rokem. Ministerstvo nezdůvodnilo, proč má být 
přístup těchto mladých lidí k českému státnímu občanství 
složitější. 
Stávající znění v sobě skrývá výkladové problémy. Podle 
ministerského výkladu nelze jazykový výklad (občanství lze 
nabýt do 21 let věku) překonat teleologickým či logickým 
výkladem (prohlášení stačí učinit do 21 let věku). Namísto 
návrhu úpravy stávajícího znění Ministerstvo vnitra bohužel 
zamýšlí celý § 35 vypustit. To však krom zhoršení 
dosavadního přístupu k občanství vybraným osobám může 
nepříznivě ovlivnit dodržování lhůty pro rozhodnutí 
Ministerstvem vnitra (viz obecnou připomínku). 
 

 
Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

 
35 

 
Zásadní připomínka 
 
K čl. 1, bodu 55, ustanovení § 35 

Navrhovaná právní úprava vypouští možnost získat státní 
občanství prohlášením u tzv. druhé generace, tedy osob, které 
na území ČR přijely ve velmi nízkém věku či se zde narodily. 
Tato právní úprava dopadá v nejhojnější míře na plně 
integrované cizince, kteří na území České republiky 
absolvovali základní a obvykle i střední školu či se zde 
vyučili. Český stát tedy v nemalé míře investoval do jejich 
vzdělání a oni sami se většinou považují za Čechy a Českou 
republiku vnímají jako svůj domov. Zjednodušený přístup ke 
státnímu občanství je v souladu s mezinárodními závazky a 
vyplývá především ze základního práva na soukromý a 
rodinný život. Zároveň Česká republika deklaruje svůj zájem, 
aby se tito lidé stali občany státu, což je i vzhledem k 
demografickým trendům žádoucí. 

Akceptováno částečně/jinak. Vysvětleno.  
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn nový § 16a, který v režimu udělování státního občanství 
do určité míry nahrazuje vypuštění prohlášení podle § 35. 
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Podle mého názoru důvodová zpráva ani závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace neobsahují dostatečné 
vysvětlení této změny. Navrhovatel především zmiňuje, že 
některé osoby, které nabyly občanství prohlášením, podle 
informací z krajských úřadů dostatečně neznají český jazyk, a 
nejsou tedy dostatečně integrované. S tím je však poněkud 
v rozporu, že se ve většině případů jedná o osoby, které na 
území ČR absolvovaly celou nebo podstatnou část povinné 
školní docházky, jejíž součástí byla i výuka českého jazyka 
včetně speciálních opatření pro žáky-cizince. Lze se proto 
domnívat, že neznalost jazyka se vyskytuje pouze ve velmi 
výjimečných případech, který navíc může poukazovat spíše 
na systémové nedostatky v jazykové výuce. Nahrazení 
prohlášení řízením o žádosti podle § 11 a násl. bude navíc 
znamenat zvýšenou administrativní zátěž pro správní orgány. 
Požaduji proto zachovat stávající úpravu a novelizační 
bod vypustit. 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 36 Zásadní připomínka 
K bodu 56 - § 36  
Nesouhlasíme s nově navrhovanou změnou § 36, kterou 
považujeme za velmi nekoncepční a otevírající dveře přímé 
diskriminaci dětí na základě jejich sociálního postavení – 
formy náhradní péče, do níž byly svěřeny, a požadujeme 
zachování stávajícího znění tohoto ustanovení. 
Odůvodnění: 
V souvislosti s navrhovanou změnou § 36 zákona č. 186/2013 
Sb. je třeba upozornit na skutečnost, že předmětný návrh 
vychází z nesprávného pochopení systému náhradní péče o 
dítě. Navrhovaná změna má za cíl zachovat oprávnění omezit 
okruh dětí, které v důsledku skutečnosti, že byly svěřeny do 
náhradní péče na území ČR, mohou učinit prohlášení za 
účelem nabytí státního občanství ČR. Navrhovaná změna si 
však zcela nekoncepčně vybírá pouze některé z forem 
náhradní péče, aniž by tento výběr měl vazbu na důvody, které 
jsou v souvislosti s touto změnou uváděny v důvodové zprávě 
k předkládanému návrhu. Pokud jde o formy náhradní rodinné 

Akceptováno. 
 
Stávající ustanovení § 36 bylo doplněno a upraveno dle připomínky. 
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péče, navrhovaná změna si z těchto forem vybírá toliko osobní 
péči poručníka, kterou současně podmiňuje skutečností, že 
poručník musí být člověkem se státním občanstvím ČR. Vedle 
toho opomíjí další formy náhradní rodinné péče – pěstounskou 
péči a péči jiné fyzické osoby, tzv. svěřenectví. Skutečnost, že 
dítě bylo svěřeno do osobní péče poručníka, přitom žádným 
způsobem nezajišťuje větší spjatost takového dítěte s ČR, než 
svěření dítěte do pěstounské péče či do péče jiné fyzické 
osoby. Uvedené navazuje na odůvodnění předchozí 
připomínky. Je totiž třeba si uvědomit, že poručník je dítěti 
ustanovován primárně nikoli z toho důvodu, že dítěti je třeba 
zajistit náhradní péči, nýbrž z toho důvodu, že zde není žádný 
z rodičů, který by byl oprávněn i povinen dítě zastupovat při 
právních jednáních (k tomu viz § 928 odst. 1 OZ). Skutečnost, 
zda náhradní pečovatel, do jehož péče bylo dítě svěřeno, bude 
současně poručníkem dítěte, tak souvisí především s tím, do 
jaké míry mají rodiče daného dítěte zachovánu rodičovskou 
odpovědnost. Mají-li rodičovskou odpovědnost alespoň 
v určitém rozsahu zachovánu, nebudou splněny podmínky pro 
jmenování poručníka, přesto dítě může prožít celé své dětství 
v náhradní rodinné péči, a to dokonce občana ČR. Navíc je 
třeba současně zohlednit též tu skutečnost, že poručník musí 
se svým jmenováním souhlasit. Pokud tedy bude dítěti na 
území ČR zprostředkována pěstounská péče, avšak vybraní 
pěstouni budou vyjadřovat souhlas toliko s pěstounskou péči, 
tj., se zajišťováním osobní péče o dítě, nebudou však chtít 
převzít roli toho, kdo je oprávněn i povinen zastupovat dítě při 
všech právních jednáních, dítě nebude splňovat podmínku 
umístění v osobní péči poručníka, ačkoliv jeho pečující osobou 
bude moci být rovněž občan ČR a ačkoliv se jeho postavení 
vůči postavení dítěte v osobní péči poručníka bude lišit pouze 
v tom, že jeho pečující osoba bude mít užší rozsah dítě 
zastoupit, než v případě osobní péče poručníka.  
Pokud jde o formy náhradní ústavní péče, navrhovaná změna 
opět do značné míry selektivně hovoří o zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Zcela opomenuta tak zůstává skutečnost, že náhradní 
péče o dítě může být na základě soudního rozhodnutí 
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realizována též ve zdravotnických zařízeních (dětské domovy 
pro děti do 3 let věku) a v zařízeních sociálních služeb 
(domovy pro osoby se zdravotním postižením). Je otázkou, 
zda i tato zařízení budou spadat pod pojem zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, když tato terminologie nutně odkazuje 
k zákonu č. 109/2002 Sb., a tudíž ke školským zařízením. 
S ohledem na rigiditu, s jakou navrhovaná změna přistupuje 
k možnosti učinit prohlášení směřující k nabytí státního 
občanství pro děti, které byly svěřeny do náhradní rodinné 
péče, je pak do značné míry zarážející, že v případě ústavní 
péče jsou do okruhu oprávněných osob zahrnuty též děti, které 
se nacházejí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, což jsou krizová zařízení, v nichž by pobyt neměl 
podle zákona přesáhnout v zásadě 6 měsíců, a tudíž 
skutečnost, že v nich dítě pobývá, sama o sobě nemůže být 
brána jako relevantní ve smyslu prokázání sepjatosti daného 
dítěte s ČR. Nelze tak nekonstatovat, že návrh tímto výrazným 
způsobem upeřdnostňuje ústavní formy náhradní péče před 
formami náhradní rodinné péče, a to navzdory jasně zakotvené 
hierarchii, která vyplývá jak z OZ (a to včetně podmínek 
pro nařízení ústavní výchovy či svěření dítěte do zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 OZ, tak i 
z ústavního pořádku a mezinárodních smluv, které ČR 
ratifikovala a s nimiž vyslovil souhlas Parlament ČR 
(především Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením).  
Důrazný nesouhlas je třeba vyslovit též se zúžením okruhu 
osob oprávněných jednat v předmětné otázce jménem dítěte. 
Oprávnění pečující osoby a ředitele zařízení, do kterého bylo 
dítě umístěno, je v současnosti v § 36 odst. 4 zákona č. 
186/2013 Sb. upraveno jako fakultativní možnost, když 
základním předpokladem je, že jménem dítěte bude jednat ten, 
jehož primárním úkolem to je, tj. rodiče dítěte, případně ten, 
kdo nahrazuje (případně částečně nahrazuje) rodiče dítěte ve 
výkonu té části jejich rodičovské odpovědnosti, která souvisí 
s oprávněním i povinností zastupovat dítě při právních 
jednáních, tedy opatrovník (a tím pádem nutně i poručník) 
dítěte. Oprávnění těchto osob učinit předmětné prohlášení 
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jménem dítěte má být napříště zrušeno. To jednak neodpovídá 
vymezení rolí jednotlivých subjektů ve vztahu k dítěti, které je 
umístěno v náhradní péči, jednak v případě dětí, které jsou 
umístěny v ústavní péči zařízení, toto činí dítě závislé na vůli 
ředitele zařízení, čímž výrazným způsobem posiluje již tak 
existující nerovnost a závislost dítěte na zařízení a rozšiřuje 
prostor pro špatné zacházení s dítětem. Nutno dodat, že činit 
osobu zcela závislou při právních jednáních činěných jejím 
jménem na zařízení, které jí poskytuje služby, hrubě odporuje 
též principům, na kterých spočívá OZ, který vyloučil, oproti 
dřívější právní úpravě, aby opatrovníkem člověka v podobné 
situaci byl jmenován provozovatel zařízení, v němž tento 
člověk pobývá, nebo osoba, která je závislá na takovém 
zařízení (k tomu viz § 63 OZ), a to právě z důvodu velmi 
vysokého rizika zneužití takového postavení.  
V neposlední řadě vnímáme jako výrazně nekoncepční vázat 
oprávnění dítěte učinit prohlášení za účelem nabytí státního 
občanství ČR, byť zprostředkovaně prostřednictvím 
oprávněného zástupce, na skutečnost, že jeho náhradním 
pečovatelem v případě rodinných forem náhradní péče bude 
občan ČR. Pro posilování míry, s jakou je dítě integrováno do 
českého prostředí, nemusí hrát občanství jeho pečovatele 
vůbec žádnou roli, daleko důležitějším hlediskem je v tomto 
ohledu ta skutečnost, že daná osoba má obvyklý pobyt na 
území ČR. Činit přístup dětí umístěných v náhradní péči 
k oprávnění nabýt státní občanství ČR na státním občanství 
jejich pečovatele tak může zakládat odvozenou diskriminaci 
těchto dětí, jelikož zde může zcela absentovat vazba tohoto 
omezení na účel, kterým jej předkladatel v předloženém 
návrhu zdůvodňuje.  

Kancelář veřejného ochránce práv 36  Zásadní připomínka 

 K bodu 56 (§ 36) 

Domnívám se, že návrh zužuje možnosti integrace dítěte 
do českého prostředí tam, kde by to bylo namístě. Podle 
návrhu by prohlášení činil pouze poručník nebo zařízení, 
do jehož péče soud dítě svěřil. Postavení dětí v péči zařízení je 

Akceptováno. 
 
Stávající ustanovení § 36 bylo zachováno a upraveno dle připomínky 
MPSV. 
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obdobné postavení dětí svěřených do péče jiné osoby nebo 
do péče dlouhodobých pěstounů (péče těchto osob však má 
přednost před ústavní výchovou). Domnívám se proto, že i děti 
svěřené do péče těmto osobám by měly mít možnost nabýt 
občanství prohlášením. 
Prohlášení poručníka podléhá schválení soudu (podle § 934 
odst. 1 občanského zákoníku). Ověřit, zda je prohlášení v 
souladu s nejlepším zájmem dítěte, je třeba i v případech, kdy 
návrh podává ředitel zařízení, pokud se zároveň nevyžaduje 
souhlas rodičů (ten z povahy věci nepřipadá v úvahu v případě 
poručníka). Prohlášení podávané ostatními pečujícími 
osobami (třetí osoby, dlouhodobí pěstouni) by rovněž mělo 
podléhat souhlasu soudu. 
Navrhuji tedy zachovat nabytí občanství prohlášením 
podávaným vedle poručníka a ředitele zařízení také dalšími 
dlouhodobě pečujícími osobami (s výjimkou pěstounů 
na přechodnou dobu) a prohlášení učiněné ředitelem zařízení 
a těmito dalšími osobami podmínit souhlasem soudu. 
 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

36 Zásadní připomínka 
K čl. 1, bodu 56, ustanovení § 36 

Předkládaný návrh z možnosti nabytí českého občanství 
prohlášením vylučuje děti starší 15 let, které byly v České 
republice svěřeny do jedné z forem náhradní rodinné péče 
(NRP), a to s odůvodněním chybějící skutečné vazby mezi 
státem a občanem (genuine link). Není však zřejmé, jakým 
způsobem toto omezení mladistvých mezi 15 a 18 lety pomůže 
dosáhnout cíle posílení principu genuine link. Lze naopak 
předpokládat, že čím starší dítě je, tím může vazba mezi ním a 
státem trvat déle. V každém případě se však u dítěte svěřeného 
do náhradní rodinné péče v České republice se vzrůstajícím 
věkem nemůže genuine link snižovat či dokonce plně vytratit. 
Absence genuine link, resp. obecně změna tohoto ustanovení 
je navíc odůvodněna pouze příkladem pěstounů-cizinců. 
Vazba mezi státem a pěstouny, ač cizinci, pečujícími o děti 
v České republice je však již zajištěna povinností 
krátkodobých i dlouhodobých pěstounů mít bydliště na území 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva s vypořádáním souhlasí. 
 
Stávající ustanovení § 36 bylo zachováno a upraveno dle připomínky 
MPSV. 
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České republiky na základě ustanovení § 954 odst. 12 a § 962 
odst. 1 občanského zákoníku. Odstavec 1 navrhovaného 
ustanovení mimo to nereflektuje hierarchii forem NRP dle 
občanského zákoníku, která zcela zřejmě klade ústavní péči až 
jako poslední možnost, pokud jiné formy NRP o dítě nejsou 
dostupné (srov. § 971 odst. 1 občanského zákoníku).  
Děti propuštěné z ústavní výchovy či z institucionální péče 
navíc v zásadě nemají šanci dosáhnout na udělení občanství, 
pokud by měly žádat o jeho udělení dle § 13 zákona a násl. 
Důvodem je, že značná část dětí propuštěných z ústavní 
výchovy či institucionální péče má vzhledem k jejich umístění 
v ústavu nerozvinuté či zpřetrhané společenské vazby. 
Nejedná se přitom o absenci genuine link; děti mohou v České 
republice žít dlouhou dobu, český jazyk i kultura se pro ně 
staly primárními. Jejich vazba k České republice je tedy 
dostatečná. Pouze musí své rodinné a sociální vazby postupně 
obnovit a začlenit se tak zpět do společnosti. To ostatně platí i 
pro děti s českým státním občanstvím. Proto by pro tyto děti 
mohlo být rovněž složité plnit formální podmínky integrace „z 
hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního“ dle § 13 
odst. 1 značně obtížné. Absence českého státního občanství 
může nadto budoucí integraci dětí-cizinců propuštěných 
z ústavní výchovy dále ztížit (např. obtížnější hledání 
zaměstnání, ubytování apod.). I proto je vhodné umožnit získat 
státní občanství prohlášením i dětem mezi 15 a 18 lety.  
Důvodová zpráva také naznačuje, že mladistvý, jakmile 
překročí 15. rok věku, se dostane do jakéhosi vakua, ve kterém 
je pouze odkázán čekat na nabytí zletilosti a až následně může 
o státní občanství požádat, avšak již standardní žádostí o 
udělení státního občanství. Dítě je však již znevýhodněno 
povahou NRP, zejména péče ústavní, kdy mj. nelze spoléhat, 
že se k dítěti informace o možnosti o české státní občanství 
žádat dostane.  
Zejména u nejmladších dětí je pak třeba zohlednit negativní 
dopady ústavní péče na jejich vývoj a psychiku a související 
současnou snahu o deinstitucionalizaci této péče a 
minimalizaci její délky. Nabytí státního občanství přitom 
může zvýšit šanci dětí na umístění v rodinném prostředí. Proto 
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podmínka doby tří let pobytu na území České republiky je 
např. pro kojence nepřiměřeně dlouhá, neboť po celou tuto 
dobu by byli většinou odkázáni na péči ústavní. Pro úplnost lze 
dodat, že navrhovaná novelizace ustanovení nezohledňuje 
státní občanství jako jeden z důležitých prvků integrace dítěte 
do společnosti a zároveň zcela opomíjí zranitelnost dítěte 
umístěného do NRP. Jeho zranitelnost vyplývá již ze samotné 
skutečnosti, že muselo být do některé z forem NRP umístěno, 
tedy se dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí „[dítě ocitlo] 
ve stavu nedostatku řádné péče anebo [je jeho život], jeho 
normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen 
nebo narušen“.  
Z těchto důvodů požaduji zachovat stávající úpravu § 36 a 
novelizační bod vypustit.  
 
 

Jihomoravský kraj 37 odst. 4 Zásadní připomínka 
Navrhujeme doplnit ust. § 37 odst. 4 následovně: 
 
(4) K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem 
převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, s 
výjimkou prohlášení podle § 34, kdy se za den nabytí státního 
občanství České republiky považuje den vydání prvního 
dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství České 
republiky; tento den krajský úřad uvede do listiny o nabytí 
státního občanství České republiky jako den nabytí státního 
občanství České republiky. Prohlašovatel může nabýt státní 
občanství České republiky nejpozději do 12 měsíců od data 
vydání listiny o nabytí státního občanství České republiky. 
Pokud prohlašovatel v této lhůtě listinu o nabytí státního 
občanství České republiky nepřevezme, krajský úřad 
usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o nabytí státního 
občanství České republiky zruší. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrhované právní úpravy je nově požadováno splnění 
podmínky beztrestnosti fyzické osoby starší 15 let, která činí 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 37 bylo doplněno a upraveno dle připomínky. 
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prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ust. 
§ 31 až § 34 zákona o státním občanství České republiky (viz 
ust. § 37a záona. č. 186/2013 Sb.). Krajský úřad příslušný 
k přijetí prohlášení o nabytí st. občanství České republiky 
ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství 
České republiky prohlášením a v kladném případě vydá listinu 
o nabytí státního občanství České republiky. K nabytí státního 
občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o 
nabytí státního občanství České republiky (výjimka ust. § 34). 
V praxi však nastávají případy, kdy je zmíněná listina o nabytí 
státního občanství České republiky doručována prohlašovateli 
prostřednictvím zastupitelských úřadů v cizině a mnohdy je 
doručování zdlouhavé (trvá i několik měsíců), nebo k převzetí 
listiny vůbec nedojde. S ohledem na nově stanovenou 
podmínku beztrestnosti fyzických osob, které činí prohlášení o 
nabytí státního občanství České republiky dle ust. § 31 až § 34 
navrhujeme stanovit lhůtu, do kdy nejpozději může 
prohlašovatel převzít listinu o nabytí státního občanství České 
republiky, neboť může nastat situace, kdy k datu vystavení 
listiny o nabytí státního občanství České republiky bude 
prohlašovatel trestně bezúhonný, ale při převzetí listiny o 
nabytí státního občanství České republiky za velmi dlouhou 
dobu, již tuto podmínku beztrestnosti splňovat nemusí. Navíc 
by byla řádně ukončena řízení v případě vůbec nepřevzatých 
listin o nabytí státního občanství České republiky. 

Kancelář veřejného ochránce práv 37a 

 

 

Zásadní připomínka 

   K bodu 60 (§ 37a) 

Nově se navrhuje zavedení podmínky trestní bezúhonnosti 
pro nabytí státního občanství prohlášením v případě osob, 

(1) které přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 
Sb. pozbyly české nebo československé státní 
občanství (§ 31); 

(2) u nichž nebylo možné určit české nebo slovenské 
občanství při vzniku československé federace, ke dni 

Akceptováno. 
 
Trestní bezúhonnost nebude ověřována u prohlášení činěných podle 
§ 32 a § 34. 
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zániku federace byly československými státními 
občany a nemají cizí státní občanství (§ 32); 

(3) kterým byl před více než 10 lety neoprávněně vydán 
doklad prokazující státní občanství (§ 34). 

Nemám výhrady k novému zavedení podmínky trestní 
bezúhonnosti v případech osob, které by mohly nabýt české 
státní občanství podle § 31. Tato podmínka by však neměla být 
stanovena v případě osob podle § 32 a § 34. U § 32 se jedná 
o zcela výjimečné případy osob bez státního občanství. 
O osoby bez státního občanství se může jednat i v případě 
domnělých českých státních občanů podle § 34. Česká 
republika je vázána mezinárodními smlouvami, které ukládají 
případy bezdomovectví omezovat. Možnost nabýt české státní 
občanství prohlášením by proto v těchto výjimečných 
případech neměla být podmíněna trestní bezúhonnosti. 
V případě osob, na něž se vztahuje § 34, je třeba vzít v úvahu, 
že tím, kdo v minulosti chyboval, byl český nebo 
československý stát. K chybám (trestnímu odsouzení) 
dotyčných osob by proto Česká republika měla být 
benevolentní. 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 38 Zásadní připomínka 
K bodu 61. (návrh na zrušení § 38) 
Nesouhlasíme s návrhem na vypuštění stávajícího § 38 
zákona č. 186/2013 Sb. Ustanovení § 38 zákona č. 186/2013 
Sb. je významnou zárukou ochrany dětí před mezinárodním 
bezdomovectvím. Z uvedeného důvodu tak shledáváme jako 
zcela nedostatečné, pokud je zrušení tohoto ustanovení 
odůvodňováno tím, že toto není téměř vůbec využíváno. 
Téměř minimální praktické využití tohoto ustanovení 
s ohledem na jeho osobní působnost nutně neznamená, že by 
se jednalo o nevýznamné, či dokonce obsoletní ustanovení, 
nýbrž daleko pravděpodobněji souvisí s tou skutečností, že 
stav mezinárodního bezdomovectví není v praxi až tolik 
častý, navíc řada dětí, která by mezinárodním 
bezdomovectvím mohla být ohrožena, nabyde státní 
občanství ČR nalezením na jejím území. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 38 bylo zachováno a doplněno v souladu s § 36. 
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To však nesnižuje význam ochrany dětí před mezinárodním 
bezdomovectvím, kterou jim § 38 zákona č. 186/2013 Sb. 
Zajišťuje, a která je významná i v případě, že by se měla týkat 
jednoho dítěte za dobu několika let. Nabytí státního občanství 
nikoli automaticky, společně se svěřením do náhradní péče, 
nýbrž prohlášením, na které důvodová zpráva odkazuje 
v souvislosti s návrhem na zrušení § 38 zákona č. 186/2013 Sb. 
je zcela nedostatečnou alternativou, a to mj. i  s ohledem na 
nově navrhovaný, velmi úzce vymezený okruh dětí, které by 
byly oprávněny tímto způsobem státní občanství ČR nabýt (k 
tomu viz připomínka k bodu 56 návrhu). Zrušení § 38 zákona 
č. 186/2013 Sb. by tak s sebou neslo pro určitou skupinu dětí 
velmi vysoké riziko toho, že tyto děti nebudou mít vazbu na 
žádnou jinou zemi, než je ČR, avšak ČR jim bude reálně 
odpírat přístup ke státnímu občanství ČR a bude je udržovat ve 
stavu mezinárodního bezdomovectví. Navrhovaná změna tak 
jde proti hlavnímu cíli zákona č. 186/2013 Sb., jak byl tento 
akcentován v důvodové zprávě k tomuto zákonu a kterým 
mělo být „vytvořit podmínky pro nabytí a pozbytí státního 
občanství České republiky a předejít vzniku případů 
bezdomovectví jako nežádoucího osobního statusu fyzických 
osob.“  
 

Ministerstvo spravedlnosti 40 odst. 4 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 63 (§ 40 odst. 4)  

Nesouhlasíme s návrhem, aby bylo v zákoně o státním 
občanství České republiky explicitně zakotveno pravidlo, 
podle něhož nelze pro dítě učinit samostatné prohlášení o 
vzdání se státního občanství. Lze mít za to, že v praxi mohou 
vyvstat případy, s ohledem na něž lze prohlášení o vzdání se 
státního občanství v případě dítěte ospravedlnit, kdy však 
zároveň nebude možné splnit podmínku, aby se prohlášení o 
vzdání se občanství vztahovalo rovněž na rodiče dítěte (např. 
případy, kdy dítě může být státním občanem České republiky, 
avšak jeho rodiče nikoliv). Požadujeme proto uvedené 
ustanovení z návrhu zákona bez náhrady vypustit.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 
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Jihočeský kraj 42 odst. 3 Zásadní připomínky 

1. Do § 42 vložit za odst. 3 nový odst. 4 tohoto znění: 
„Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1, 2 nebo 3 o 
vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být její 
podpis na plné moci, která obsahuje údaj o tom, že 
zmocněnec je oprávněn za fyzickou osobu učinit prohlášení 
o státním občanství, úředně ověřen.“ 
Odůvodnění k § 42 
Navrhujeme vložení nového odstavce. V praxi se často 
setkáváme s žádostmi o vydání osvědčení, které jsou podávána 
prostřednictvím zmocněnce. Vzhledem k tomu, že 
zmocněnec, by měl za žadatele učinit prohlášení o státním 
občanství, doporučujeme, aby bylo stanoveno, že podpis 
žadatele na plné moci musí být úředně ověřen. 
 

Akceptováno částečně/jinak. Vysvětleno. 
Jihočeský kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Byl doplněn požadavek úředně ověřeného podpisu na dotazníku ke 
zjištění státního občanství ČR včetně prohlášení, které je jeho součástí 
v § 45. 

Olomoucký kraj 43 Zásadní připomínka 
Nad rámec novelizace - k § 43: 
Navrhujeme upravit text § 43. 
V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu 
jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i 
údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního 
předpisu fyzická osoba české či československé státní 
občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému 
datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či 
československým státním občanem, případně o tom, že fyzická 
osoba je státním občanem České republiky od určitého data 
nepřetržitě do doby vydání osvědčení. 
 
Stávající znění nelze správně aplikovat v případě, že se vydává 
osvědčení osoby zemřelé, osoby, která sice byla občanem, ale 
již není a žadatele zajímá hlavně průběh státního občanství (v 
případě, že se vydává osvědčení, že fyzická osoba není 
občanem, zákon neřeší možnost u takového osvědčení popisu 
průběhu státního občanství). Za problémový považujeme text 
„že fyzická osoba je k datu vydání státním občanem České 
republiky“. Doporučujeme do ustanovení uvést např. že 
v případě popisu průběhu státního občanství se informace o 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Olomoucký kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
I u osoby zemřelé lze vystavit osvědčení k určitému datu včetně 
průběhu státoobčanského statusu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBGKAA7DJ)



 46 

tom, že osoba je ke dni vydání osvědčení státním občanem ČR 
uvádět nemusí. 

Jihomoravský kraj 49  Zásadní připomínka 
Navrhujeme doplnit ust. § 49 odst. 4 následovně: 
Ve větě první navrhujeme doplnit za slova „státním orgánům 
a“ slova „věcně nepříslušným“ orgánům územních 
samosprávných celků. 
 
Odůvodnění: 
Tímto upřesněním by bylo jednoznačně upraveno, že uvedené 
ustanovení se vztahuje pouze na poskytování součinnosti 
orgánům, které samy nejsou věcně příslušné posoudit, zda 
fyzická osoba je nebo není státním občanem České republiky. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jihomoravský kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
Není zřejmé, jaký účel by navrhované doplnění mělo. 

Úřad na ochranu osobních údajů DZ Zásadní připomínka 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8 důvodové zprávy, Zhodnocení dopadů ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
potřeba doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
DPIA musí splňovat některé požadavky kladené na něj v rámci 
GDPR, obzvlášť když se jedná o tak rozsáhlé zpracování 
osobních údajů jako v rámci přílohových formulářů v tomto 
návrhu. Vhodné by bylo doplnit zde zejména informace o 
lhůtách zpracovávání osobních údajů a také o jejich 
zabezpečení. Při tvorbě DPIA je doporučeno postupovat podle 
následujícího návodu: https://www.uoou.cz/navod-k-
posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-
pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
 

Akceptováno. 
 
DPIA byla doplněna do obecné části důvodové zprávy. 

Zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

0 Zásadní připomínka  
Obecně k návrhu zákona 
V celém textu zákona i důvodové zprávy chybí zmínka o 
nejlepším zájmu dítěte jako předním hledisku při jakékoli 
činnosti týkající se dětí uskutečňované správními nebo 
zákonodárnými orgány, jak vyplývá z čl. 12 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte.  Zejména v případech určení otcovství, 
osvojení či dětí umístěných do náhradní rodinné péče včetně 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva na připomínce netrvá 
a s vypořádáním souhlasí. 
 
Ne vždy je v primárním zájmu dítěte nabytí státního občanství ČR. 
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péče ústavní, je třeba, aby byl nejlepší zájem zohledňován při 
rozhodování ve věcech státního občanství v první řadě. 
Požaduji tedy ukotvení nejlepšího zájmu dítěte jako 
předního hlediska při posuzování nabytí státního 
občanství dítětem tak, jak požaduje Úmluva o právech 
dítěte. 
 
 

 
 

Ministerstvo životního prostředí RIA Zásadní připomínka 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
neobsahuje Shrnutí závěrečné zprávy RIA dle přílohy č. 3 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

Akceptováno. 
 
Bylo doplněno. 
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