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Vládní návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne…………….. 2020, 
 

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 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o státním občanství České republiky 
 

Čl. I 
 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění zákona č. 207/2019 Sb. a zákona 
č. 279/2019 Sb., se mění takto: 

 
1.    V § 3 písmeno f) zní: 
       „f) na základě prohlášení, nebo“. 
                          

2. V § 6 se za slova „rozhodnutí soudu“ vkládají slova „České republiky nebo jiného 
členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru2), (dále jen „stát Evropské unie“)“. 

  
3.  § 7 zní: 

„§ 7 
 

(1) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou státu 
Evropské unie, má povolen trvalý pobyt1) na území České republiky nebo je 
bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo určeno otcovství 
státního občana České republiky, nebo dnem narození, pokud bylo otcovství státního 
občana České republiky určeno k nenarozenému dítěti. 

 
 (2) Dítě, které nenabyde státní občanství České republiky podle odstavce 1, nabývá 

státní občanství České republiky dnem, kdy bylo určeno otcovství státního občana České 
republiky, nebo dnem narození, bylo-li otcovství státního občana České republiky určeno 
k nenarozenému dítěti, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou 
zkouškou formou znaleckého posudku podaného osobou oprávněnou k výkonu znalecké 
činnosti podle zákona upravujícího výkon znalecké činnosti.“. 

 
4. V § 8 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „soudu“. 
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5. V § 9 se slova „cizího státu“ nahrazují slovy „státu Evropské unie“. 

  
6. V § 14 odst. 1 písm. c) se slovo „oprávněným“ zrušuje a za slovo „republiky“ se vkládají 

slova „podle právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České 
republiky1)“. 

 
7. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

 
8. V § 14 odstavce 2 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí: 
 

„(2) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území 
České republiky skutečně zdržoval ke dni podání žádosti v období  
a) posledních 5 let alespoň 30 měsíců, jde-li o žadatele, který není občanem státu Evropské 
unie, nebo 
b) posledních 3 let alespoň 18 měsíců, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské 
unie. 
 

(3) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli staršímu 15 let, který  
a) nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 
svobody nebo pro úmyslný trestný čin 
1. v České republice,  
2. ve státě, jehož je státním občanem, pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 
než 10 let, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany4), nebo 
3. ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval 
nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, 
b) byl odsouzen pro trestný čin podle písmene a), ale hledí se na něj, jako by nebyl 
odsouzen, nebo  
c) byl v cizím státě odsouzen za čin podle písmene a) bodu 2 nebo 3, který ale není trestný 
podle práva České republiky. 
 

(4) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže znalost českého 
jazyka. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel,   
a) který doloží, že úspěšně ukončil alespoň 3 ročníky vzdělávání v českém vyučovacím 
jazyce na základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané 
do školského rejstříku19) nebo splnil studijní povinnosti alespoň za 6 semestrů studia 
uskutečňovaného v českém jazyce na vysoké škole podle zákona o vysokých školách,  
b) který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo  
c) jehož tělesné nebo mentální postižení mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka. 
 

(5) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže základní znalost 
ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, 
zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit 
žadatel,  
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a) který doloží, že úspěšně ukončil alespoň 3 ročníky vzdělávání v českém vyučovacím 
jazyce na druhém stupni základní školy, střední škole, vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři zapsané do školského rejstříku19) nebo splnil studijní povinnosti alespoň za 
6 semestrů studia uskutečňovaného v českém jazyce na vysoké škole podle zákona 
o vysokých školách,  
b) který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo 
c) jehož tělesné nebo mentální postižení mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního 
systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných 
a historických reáliích České republiky. 
__________________ 
19) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.  
 

9. V § 14 odst. 6 se slova „cla, odvody a poplatky“ nahrazují slovy „poplatky a jiná obdobná 
peněžitá plnění“. 

 
10. V § 14 odst. 7 větě první se slova „výši a zdroje svých příjmů“ nahrazují slovy „,že jeho 

finanční prostředky včetně finančních prostředků poskytnutých osobou, která jej finančně 
podporuje, jsou dostatečné k pokrytí jeho životních nákladů v České republice, výši 
a zdroje těchto finančních prostředků“ a slova „že ze svých příjmů v deklarované výši 
odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu6) tuto povinnost neplní jiná osoba“ se 
nahrazují slovy „to, že z deklarovaných příjmů podléhajících dani z příjmů je placena daň 
z příjmů, pokud tuto daň neodvádí jiný daňový subjekt než poplatník“ a věta poslední se 
zrušuje. 
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje. 

 
11. V § 14 odst. 8 větě druhé se slova „vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého 

zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání7), nebo“ nahrazují slovy 
„nezaopatřeným dítětem7), pobírá starobní nebo invalidní důchod, nemůže vykonávat 
výdělečnou činnost z důvodu svého zdravotního stavu,“.  

 Poznámka pod čarou č. 7 zní:  
 „7) § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
12. V § 14 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
 

„(9) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který nebyl v posledních 
3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku spáchaného úmyslně nebo 
z úmyslného jednání, které má znaky přestupku, 
a) podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
b) podle zákona o návykových látkách, 
c) podle zákona o integrovaném záchranném systému, 
d) podle zákona o zajišťování obrany České republiky, 
e) proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku podle zákona 
o některých přestupcích, nebo 
f) podle zákona o zbraních.“. 
 

13. V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:  
 

„b) byl státním občanem České republiky,“. 
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14. V § 15 odst. 1 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno g) se vkládá nové písmeno 

h), které zní:  
 

„h) trvalý pobyt mu byl povolen před dosažením 18 let věku, nebo“. 
 

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i). 
 
15. V § 15 odst. 2 písm. a) se slovo „, nebo“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka 

nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:  
 
 „c) je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu4), pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy 
mezinárodní ochrany trvá.“.  

 
16. V § 15 odst. 3 se slova „a 5“ nahrazují slovy „, 5 a 9“. 
 
17. V § 16 odst. 1 větě první se slova „by bylo“ nahrazují slovem „je“ a ve větě druhé se za 

slovo „stanovené“ vkládají slova „v § 13 odst. 1 a“. 
 
18. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní: 
 

„16a 
 

Udělení státního občanství České republiky fyzickým osobám ve věku 18 až 21 let 
 

    (1) Ministerstvo může udělit státní občanství České republiky fyzické osobě, která 
a) o jeho udělení požádá nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, 
b) má na území České republiky ke dni podání žádosti povolen trvalý pobyt1) a  
c) ke dni podání žádosti se skutečně zdržovala na území České republiky po dobu alespoň 
8 let. 
(2) Žadatel nemusí splňovat podmínky stanovené v § 14, s výjimkou podmínek 
stanovených v § 14 odst. 3 až 5.“. 

 
19. V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo § 16a“. 

 
20. V § 19 písmeno e) zní:  
  

„e) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo 
správním orgánem cizího státu prokazující bezúhonnost žadatele podle § 14 odst. 3 
písm. a) bodu 2 nebo 3, nebo jde-li o stát, který doklad o bezúhonnosti nevydává či jej 
odmítá žadateli vydat, čestné prohlášení o bezúhonnosti; tyto doklady nesmí být starší 
než 6 měsíců,“.  
 

21. V § 19 písm. f) se za slovo „doby“ vkládají slova „, výši a zdrojích všech finančních  
prostředků sloužících k pokrytí jeho životních nákladů v České republice“. 

 
22. V § 19 písmeno g) zní: 
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„g) doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního 
systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných 
a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství (dále jen 
„zkouška z jazyka a reálií“) nebo doklady, které prokáží, že žadatel podmínku podle § 14 
odst. 4 nebo 5 nemusí splnit.“. 

 
23. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „pobyt žadatele na území České republiky“ nahrazují slovy 

„, že se žadatel skutečně zdržoval na území České republiky po dobu stanovenou v § 14 
odst. 2,“. 

 
24. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která 

znějí: 
 

„c) potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny, které není starší než 30 dnů, o stavu závazků 
žadatele týkajících se pojistného na veřejné zdravotní pojištění, penále, pokuty a přirážky 
k pojistnému za období posledních 3 let přede dnem podání žádosti a 
d) potvrzení příslušného orgánu správy sociálního zabezpečení, které není starší než 30 
dnů, o stavu závazků žadatele týkajících se pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, penále, pokuty a přirážky k pojistnému na sociální 
zabezpečení za období posledních 3 let přede dnem podání žádosti.“. 

 
25. V § 20 odstavce 2 až 4 znějí: 

  
„(2) Žadatel dále k žádosti připojí doklady prokazující dostatečnost, výši, zdroje 

a zdanění všech finančních prostředků sloužících k pokrytí jeho životních nákladů v České 
republice, zejména  
a) doklady prokazující výkon činnosti, ze které plynou příjmy ze závislé nebo samostatné 
činnosti, 
b) doklady prokazující příjmy ze závislé nebo samostatné činnosti, 
c) doklady prokazující příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu,    
d) potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu a v jaké 
výši,  
e) doklady prokazující, že disponuje příjmy ze zahraničí,  
f) doklady prokazující příjmy osoby, která žadatele finančně podporuje, 
g) doklady prokazující výši životních nákladů žadatele a 
h) doklady prokazující, že deklarovaný příjem podléhající dani z příjmů je zdaněn. 
 

(3) Žadatel, který studuje nebo v minulosti studoval na území České republiky, k žádosti 
dále připojí doklady prokazující délku a průběh studia nebo doklady prokazující dosažené 
vzdělání. 

 
 (4) Potvrzení a doklady podle odstavce 1 písm. b) až d) a odstavce 2 nepřipojuje žadatel, 
který žádá o udělení státního občanství České republiky podle § 16a.“. 
 
 

26. V § 22 odst. 2 větě první se za slovo „prokázání“ vkládá slovo „splnění“.  
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27. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  
 
„(3) Za účelem prokázání splnění podmínky uvedené v § 14 odst. 9 si ministerstvo 

vyžádá opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, jde-li o žadatele staršího 15 
let. Žádost o vydání opisu a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, 
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.  

  
28. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

  
„(5) Pokud je proti žadateli vedeno na území České republiky trestní stíhání nebo řízení 

o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, ministerstvo přeruší řízení o žádosti 
o udělení státního občanství České republiky do doby, než bude trestní stíhání nebo řízení 
o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu pravomocně ukončeno.“. 

  
29. V § 25 větě druhé se za slova „podle § 14“ vkládají slova „odst. 1, 2, 6 až 8“. 

 
30. V § 26 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

 
31. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 
„(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.“. 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

  
32. V § 27 odst. 6 větě první se za slovo „výzva“ vkládají slova „krajského úřadu nebo 

zastupitelského úřadu“. 
 

33. V § 28 odst. 1 větě první se slova „jehož matka není státní občankou České republiky, státu 
Evropské unie ani bezdomovkyní, na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení 
otcovství státního občana České republiky“ nahrazují slovy „které nenabylo státní 
občanství České republiky podle § 7“ a ve větě druhé se slova „cizí státní občanky“ zrušují. 
 

34. V § 28 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Žádost o udělení státního občanství České republiky podle odstavce 1 mohou podat 

ministerstvu zákonní zástupci dítěte nebo opatrovník ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo 
určeno otcovství státního občana České republiky, nebo ve lhůtě 1 roku ode dne jeho 
narození, bylo-li otcovství určeno ještě před narozením dítěte. Žadatel nemusí splňovat 
podmínky stanovené v § 14. Ustanovení § 19 a 20 se nepoužijí.“.  

 
35. V § 28 odst. 4 se věty pátá a šestá zrušují.  
 
36. V § 28 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 
„(5) K žádosti zákonný zástupce nebo opatrovník připojí 

a) rodný list dítěte,  
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b) doklad o určení otcovství státního občana České republiky, 
c) vyplněný dotazník, který je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
d) doklad prokazující vedení společné domácnosti nebo pravidelný kontakt otce 
s dítětem, 
e) doklad o aktuálních příjmech otce dítěte ke dni podání žádosti a 
f) pokud žádost podává opatrovník, pravomocné rozhodnutí soudu o svém jmenování 
opatrovníkem.“.  
 
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9. 

 
37. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 
„(3) 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. Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet dnem, 
kdy byla žádost doručena ministerstvu.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 

38.   V části první hlavě II v nadpise dílu 7 a v nadpise nad § 37 se slovo „prohlášením“ 
nahrazuje slovy „na základě prohlášení“. 

 
39.     V § 31 odst. 1, § 32 odst. 1 větě první a v § 34 odst. 1 se slovo „Prohlášením“ nahrazuje 

slovy „Na základě prohlášení“. 
 
40. V § 31 odst. 1 se slova „a je dosud jejím občanem“ zrušují.  

 
41. V § 31 se odstavec 2 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 
 

42.    V § 31 odst. 2 a 6, § 32 odst. 2, § 36 odst. 5 větě první a v § 40 odst. 1 úvodní části 
ustanovení se slovo „prohlášením“ nahrazuje slovy „na základě prohlášení“. 

 
43.     V § 31 odst. 2, § 31 odst. 3 písm. c) a d) a v § 32 odst. 1 větě druhé se slovo „učinění“  

nahrazuje slovem „podání“. 
 

44. V § 31 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „pro dítě učinit“ nahrazují slovy „podat 
za dítě“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.  

 
45.    V § 31 odst. 5 úvodní části ustanovení a v § 36 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova 

„o nabytí státního občanství České republiky učinit pro“ nahrazují slovy „podat za“. 
 
46.    V § 31 odst. 6 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 
 
47.    V § 31 odst. 6 větě druhé, § 36 odst. 5 větě druhé, § 40 odst. 1 písm. c) a v § 40 odst. 3 

větě první se slovo „činí“ nahrazuje slovem „podává“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJYEMDLY)



 

8 
 

 

48. V § 31 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
 
„(7) Prohlašovatel na výzvu krajského úřadu předloží potvrzení, které není starší než 

60 dnů, o tom, že nenabyl státní občanství Slovenské republiky, pokud je jeho předložení 
nezbytné pro posouzení splnění podmínky pro nabytí státního občanství České republiky 
na základě prohlášení. 

 
(8) Českým státním občanstvím se rozumí státní občanství České socialistické 

republiky od 1. ledna 1969 a státní občanství 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.“. 

 
49. V § 32 odst. 1 větě první se slova „státním občanem České a Slovenské Federativní 

Republiky“ nahrazují slovy „československým státním občanem“ a ve větě druhé se slova 
„Slovenské republiky“ nahrazují slovy „cizího státu“.  

 
50. V § 32 odst. 2 se slova „v přímé linii potomkem“ nahrazují slovy „dítětem nebo vnukem“ 

a slova „nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky“ se 
nahrazují slovy „není ke dni podání prohlášení státním občanem cizího státu“. 

 
51. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.  

 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6. 

 
52. V § 32 odst. 3 písmeno c) zní:  

  
„c) doklad o tom, že není státním občanem cizího státu, na jehož území se narodil, a cizího 
státu, na jehož území se zdržoval po dobu delší než 3 roky.“. 

 
53. V § 32 se odstavce 4 až 6 zrušují. 
 
54.      § 33 se zrušuje. 
 
55. V § 34 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo nebylo rozhodnuto o skončení 

jeho platnosti z důvodu nesprávně uvedených údajů o státním občanství“.  
 
56. § 35 se zrušuje. 

 
57. V § 36 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Na základě prohlášení může nabýt státní občanství České republiky dítě, které  
a) na území České republiky pobývá podle právních předpisů upravujících vstup a pobyt 
cizinců na území České republiky1),  
b) se na území České republiky narodilo nebo se na něm ke dni podání prohlášení 
skutečně zdržuje po dobu alespoň 3 let a 
c) bylo svěřeno do náhradní péče zařízení pro výkon ústavní výchovy na území České 
republiky nebo na dobu neurčitou fyzické osobě, která je státním občanem České 
republiky.“. 
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 58.    V § 36 odst. 2 větě první a v § 40 odst. 4 větě druhé se slovo „činěno“ nahrazuje slovem 
„podáno“. 

 
59. V § 36 odst. 3 se za slovo „opatrovník“ doplňuje tečka a slova „, který k prohlášení 

připojí“ a písmena a) a b) se zrušují.  
 
60. V § 36 odstavec 4 zní: 

 
„(4) Prohlašovatel k prohlášení připojí 

a) rodný list dítěte, 
b) pokud prohlášení podává opatrovník, pravomocné rozhodnutí soudu o svém jmenování 
opatrovníkem a 
c) pokud se dítě nenarodilo na území České republiky, doklady, které prokazují, že se na 
jejím území skutečně zdržuje po dobu stanovenou v odstavci 1 písm. b).“. 
 

61.    § 37 zní: 
 

„§ 37 
 

(1) K rozhodnutí o nabytí státního občanství České republiky na základě prohlášení je 
příslušný  
a) krajský úřad, v jehož správním obvodu má prohlašovatel místo trvalého, popřípadě 
posledního trvalého pobytu na území České republiky, 
b) Úřad městské části Praha 1, pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České 
republiky nikdy neměl,  
c) krajský úřad, v jehož správním obvodu má místo trvalého, popřípadě posledního 
trvalého pobytu rodič nebo prarodič, který je nebo byl bývalým občanem podle § 31 
odst. 1, jde-li o prohlášení podle § 31 odst. 2, nebo 
d) ministerstvo, jde-li o prohlášení podle § 36. 

 
(2) Prohlášení se podává osobně.  

 
(3) V cizině lze prohlášení podat na zastupitelském úřadě, který je ve lhůtě 30 dnů 

zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu nebo ministerstvu. 
 

(4) Ministerstvo nebo krajský úřad rozhodne o prohlášení do 90 dnů ode dne, kdy bylo 
prohlášení u něj podáno nebo kdy mu bylo předáno podle odstavce 3. 

 
(5) Jsou-li podmínky pro nabytí státního občanství České republiky na základě 

prohlášení splněny, vydá ministerstvo nebo krajský úřad prohlašovateli listinu o nabytí 
státního občanství České republiky namísto stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. 
V takovém případě nabývá rozhodnutí o nabytí státního občanství České republiky právní 
moci dnem uvedeným v odstavci 6.  

 
(6) 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.  
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(7) Pokud prohlašovatel listinu o nabytí státního občanství České republiky 
nepřevezme ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena výzva k jejímu převzetí, 
ministerstvo, jde-li o nabytí státního občanství na základě prohlášení podle § 36, nebo 
krajský úřad usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o nabytí státního občanství České 
republiky zruší. 

  
(8) Ministerstvo o nabytí státního občanství České republiky na základě prohlášení 

podle § 36 bezodkladně informuje krajský úřad.“. 
  
62. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní: 

 
„§ 37a 

 
(1) Fyzická osoba může na základě prohlášení podle § 31 nebo 36 nabýt státní 

občanství České republiky, pokud  
a) nebyla pravomocně odsouzena pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin 
1. v České republice, nebo  
2. ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání prohlášení pobývala 
nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, 
b) byla odsouzena pro trestný čin podle písmene a), ale hledí se na ni, jako by nebyla 
odsouzena, nebo  
c) byla v cizím státě odsouzena za čin podle písmene a) bodu 2, který ale není trestný 
podle práva České republiky.  

 
(2) Prohlašovatel k prohlášení dále připojí výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 

doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu prokazující 
bezúhonnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 2, nebo jde-li o stát, který doklad 
o bezúhonnosti nevydává či jej odmítá vydat, čestné prohlášení o bezúhonnosti; tyto 
doklady nesmí být starší než 6 měsíců. 

 
(3) Za účelem prokázání splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) si správní 

orgán příslušný k  rozhodnutí o prohlášení vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů, jde-
li o osobu, o jejíž státní občanství se jedná, která je starší 15 let. Žádost o vydání výpisu 
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 
63. V § 38 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „zařízení pro výkon ústavní výchovy 

nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území České republiky anebo 
fyzické osobě, která je státním občanem České republiky“. 

 
64. V části první hlavě II se díl 9 včetně nadpisu zrušuje. 

 
65. V § 40 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „k prohlášení připojí“ nahrazují slovy 
          „připojí k němu“. 
 
66. V § 40 odst. 3 větě třetí, § 40 odst. 4 větě první a v § 40 odst. 5 větě druhé se za slovo 

„prohlášení“ vkládají slova „o vzdání se státního občanství České republiky“.   
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67. V § 40 odst. 3 větě třetí se slovo „předloženými“ nahrazuje slovem „připojenými“. 
 
68. V § 40 odst. 5 větě první se slovo „pozbytí“ nahrazuje slovy „vzdání se“ a slova „učinit       

pro“ se nahrazují slovy „podat za“. 
 
69. V § 40 odst. 6 větě první, § 40 odst. 7 písm. a), § 40 odst. 8 a v § 40 odst. 9 větě třetí se 

slovo „prohlášením“ nahrazuje slovy „na základě prohlášení o vzdání se státního 
občanství České republiky“. 

 
70. V § 40 odst. 6 větě první se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „a 5“ a ve větě druhé se 

za slova „a prohlášení“ vkládají slova „o vzdání se státního občanství České republiky“ 
a slova „prohlášení činí“ se nahrazují slovem „podává“. 

 
71. V § 40 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „prohlášením“ zrušuje a na konci úvodní 

části ustanovení se doplňují slova „namísto stejnopisu písemného vyhotovení 
rozhodnutí“. 

 
72. § 43 zní:  

„§ 43 
 
(1) V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je ke dni jeho vydání státním 

občanem České republiky; v případě zemřelé osoby se uvádí údaj o tom, že byla státním 
občanem České republiky ke dni úmrtí.  
 

(2) Na požádání se v osvědčení uvede 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, popřípadě o tom, že fyzická 
osoba je státním občanem České republiky od určitého dne nepřetržitě do doby vydání 
osvědčení.“. 

 
73. V § 45 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Kromě vyplněného dotazníku, který je 

uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je třeba k žádosti o osvědčení připojit“ nahrazují 
slovy „K žádosti o osvědčení žadatel připojí“. 

 
74. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), 

které zní: 
„f) vyplněný dotazník, který je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu, opatřený úředně 
ověřeným podpisem žadatele; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže je žádost 
podepsána před správním orgánem, u něhož je podána.“. 
 

75. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Matriční úřad oznámí bez zbytečného odkladu údaje o nabytí státního občanství 
České republiky, s výjimkou údajů podle § 4 krajskému úřadu, v jehož správním 
obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt, popřípadě měla poslední trvalý pobyt, a to 
včetně údajů stanovených v § 52 odst. 1. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území 
České republiky nikdy neměla, oznámí tyto údaje Úřadu městské části Praha 1.“. 
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76. V § 55 odst. 3 se slova „Změny v údajích evidovaných podle odstavce 1“ nahrazují 
slovy „Údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky evidované podle 
odstavce 1 a změny v těchto údajích“. 

 
77. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 
 
78. § 72 a 73 se zrušují. 
 
79. § 77 se zrušuje. 
 
80.   V příloze č. 2 formuláře Dotazník k žádosti o udělení státního občanství a Dotazník                

k žádosti o udělení státního občanství - nezletilý žadatel znějí: 
 

„DOTAZNÍK  
k žádosti o udělení státního občanství 

 
I. 

 
1. Žadatel (žadatelka) 

 
Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení 
  
Datum a místo narození 
 
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
 
Předešlá žádost o státní občanství České republiky (kdy a kde podána) 
  
Bydliště  
 
Další kontaktní údaje (telefon, email, identifikátor datové schránky) 
 
Vzdělání 
 
Rodinný stav 
  
Uzavření manželství (kdy a kde), popřípadě rozvod manželství (kdy a kde) 
  
Zaměstnání 
 
Podnikatelská činnost 
 
Měsíční příjem 
 
Finanční prostředky k pokrytí životních nákladů v České republice za období posledních 3 let 
  
Čerpání dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi za období posledních 3 let 
 
Příjmy ze zahraničí a jaké za období posledních 3 let 
 
Spolková, popřípadě jiná zájmová činnost v České republice 
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Spáchání přestupku uvedeného v § 14 odst. 9 v období posledních 3 let (typ přestupku a správní 
orgán, který o něm rozhodl)  
 
  

2. Manžel (manželka) 
  
Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení 
  
Datum a místo narození 
 
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
  
Zaměstnání 
 
Podnikatelská činnost 
 
Bydliště  
 
Vzdělání 
 
Státní občanství 
  
Měsíční příjem 
 

3. Děti 
 
Jméno a příjmení 
  
Datum a místo narození 
 
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
  
Bydliště 
 
Státní občanství 
 
Výkon rodičovské odpovědnosti vůči dítěti, popřípadě jeho omezení, pozastavení nebo zbavení 
 
  

4. Dosavadní státní občanství žadatele (žadatelky) 
  
Dosavadní státní občanství 
 
Nabytí, popřípadě pozbytí dosavadního státního občanství 
  
  

5. Pobyt na území České republiky 
 
Od kdy se zdržuje na území České republiky 
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Od kdy povolen trvalý pobyt na území České republiky 
  
Pobyt před vstupem na území České republiky 
  
Doklad opravňující k pobytu na území České republiky 
  
Cestovní doklad 

 
II. 

 
Rodiče žadatele (žadatelky) 

  
Jméno a příjmení 
  
Datum a místo narození 
 
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
  
Státní občanství 
  
Bydliště 
 
Pobyt na území České republiky 
  
Předešlá žádost o státní občanství České republiky (kdy a kde podána) 
 
 
Dne   ...................... 
 
 ...........................................             ……….................................... 
 podpis oprávněné úřední osoby            podpis žadatele (žadatelky) 
  
 

otisk úředního razítka 
 
 
 

 
DOTAZNÍK  

k žádosti o udělení státního občanství - nezletilý žadatel (nezletilá žadatelka) 
 

I. 
 

1. Žadatel (žadatelka) 
  
Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení 
  
Datum a místo narození 
 
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
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Bydliště  
 
Předešlá žádost o státní občanství České republiky (kdy a kde podána) 
 
Zákonní zástupci  
 
Kontaktní údaje zákonných zástupců (adresa, telefon, e-mail, identifikátor datové schránky) 
 
Vzdělání 
 
Studijní činnost a název aktuálně navštěvované školy 
 
Finanční prostředky k pokrytí životních nákladů v České republice za období posledních 3 let 
  
Čerpání dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, za období posledních 3 let 
 
Spolková, popřípadě jiná zájmová činnost v České republice 
 
Spáchání přestupku uvedeného v § 14 odst. 9 v období posledních 3 let (typ přestupku a správní 
orgán, který o něm rozhodl)  
 
 

2. Rodiče žadatele (žadatelky) 
  
Jméno a příjmení 
  
Datum a místo narození 
  
Rodné číslo, bylo-li přiděleno 
 
Státní občanství 
  
Bydliště 
 
Pobyt na území České republiky 
  
Předešlá žádost o státní občanství České republiky (kdy a kde podána) 
 
Zaměstnání 
 
Podnikatelská činnost 
 
 

3. Dosavadní státní občanství žadatele (žadatelky) 
  
  
Dosavadní státní občanství 
 
Nabytí, popřípadě pozbytí dosavadního státního občanství 
  
Předešlá žádost o státní občanství České republiky (kdy a kde podána) 
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4. Pobyt na území České republiky 

 
Od kdy se zdržuje na území České republiky 
  
Od kdy povolen trvalý pobyt na území České republiky 
  
Pobyt před vstupem na území České republiky 
  
Doklad opravňující k pobytu na území České republiky 
  
Cestovní doklad 
 

5. Příjmy  
 
Měsíční příjem žadatele (žadatelky) 
 
Měsíční příjem rodičů nebo jiných zákonných zástupců 
 
Měsíční příjem osoby, která žadatele (žadatelku) finančně podporuje 
 
Příjmy výše uvedených osob ze zahraničí a jaké za období posledních 3 let 
 
Dne   ...................... 
 
 ...........................................             ……….................................... 
 Podpis oprávněné úřední osoby                 podpis zákonných zástupců žadatele (žadatelky)    
 

otisk úředního razítka“. 
 
 

 
81. V příloze č. 2 ve formuláři Dotazník k žádosti o nabytí státního občanství České republiky 

určením otcovství podle § 28 se v bodě 4 slova „nebo soud“ nahrazují slovy „, soud nebo 
cizozemský orgán“. 

 
Čl. II 

 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů.  
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ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o správních poplatcích 

 
Čl. III 

 
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., 
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona 
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., 
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., 
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona 
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona 
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona 
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 
zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 
zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona 
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., 
zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., 
zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona 
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., 
zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., 
zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona 
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona 
č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., 
zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona 
č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona 
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona 
č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., 
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zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona 
č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., 
zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona 
č.  255/2019 Sb., zákona č.  277/2019 Sb. a zákona č.  279/2019 Sb., se mění takto: 

 
1. V položce 8 písm. o) se slova „Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České 
republiky“ nahrazují slovy „Nabytí státního občanství České republiky na základě prohlášení“ 
a text „, 35“ se zrušuje. 
 
2. V položce 159 písm. b) se slova „Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České 
republiky“ nahrazují slovy „Nabytí státního občanství České republiky na základě prohlášení“ 
a text „, 35“ se zrušuje. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. IV 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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