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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1.  Název 
 
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České 
republiky a o změně některých zákonů (dále jen „ZSO“)  
1.2.  Definice problému 
 
 Při aplikaci ZSO se projevuje potřeba reagovat na zhoršující se globální bezpečnostní 
situaci a promítnout poznatky z aplikační praxe krajských úřadů, úřadů městských částí v Praze 
a Ministerstva vnitra do zákonné úpravy. Jedná se o problémy, které jsou dílčí, vzájemně 
různorodé. 
 V ZSO jde konkrétně o tyto problémy: 
1.2.1. Zachovávání značně problematické integrace do české společnosti takových nových 

českých státních občanů, kteří dostatečně neznají český jazyk a české reálie. Jedná se 
především o fyzické osoby, které nabývají české státní občanství prohlášením podle § 35 
ZSO.  
V letech 2016 až 2018 nabylo české státní občanství prohlášením podle § 35 ZSO celkem 
2309 osob (770 v roce 2016, 733 v roce 2017 a 806 v roce 2018). Současná právní úprava 
(§ 35 ZSO) umožňuje nabytí českého státního občanství skupině osob ve věku od 18 do 21 
let, které se narodily cizincům na území České republiky, popřípadě přesídlily na území 
České republiky společně s rodiči již v dětství, a mají tudíž úzké vazby k České republice 
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 České 
republiky 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 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 České republiky 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 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 různých nedorozumění, 
která mohou vést k řadě předsudků na obou stranách a která mohou mít rovněž 
problematický dopad na vzdělávací proces, ale i na úspěšnou integraci a socializaci. Pokud 
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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 fyzickými osobami uvedenými v § 35 odst. 1  ZSO znalostí 
českého jazyka a českých reálií a tím přispět k integraci prohlašovatelů do majoritní 
společnosti.  

 
1.2.2. Bezpečnostní nejistota České republiky vlivem chování nebo potenciálního chování 

nových občanů, kteří nabývají české státní občanství prohlášením učiněným podle § 35 
ZSO. 
V letech 2017 a 2018 nabylo české státní občanství prohlášením podle § 35 ZSO celkem 
1539 osob. Počet případů nabytí státního občanství prohlášením podle § 35 se v podstatě 
shoduje s počtem učiněných prohlášení. Důvodem je postup krajských úřadů při přijímání 
prohlášení. Prohlášení podle § 35 ZSO jsou činěna převážně osobně a v rámci osobního 
kontaktu jsou prohlašovatelé pracovnicemi krajského úřadu podrobně poučeni 
o podmínkách nabytí státního občanství a rovněž o dokladech, které je nezbytné 
k prohlášení připojit. Po podrobném poučení mají prohlašovatelé jasnou představu o tom, 
zda mají ve věci reálnou šanci na úspěch a mohou na základě prohlášení české státní 
občanství nabýt, nebo zda jsou jejich šance mizivé. Vzhledem k tomu, že se správní 
poplatek ve výši 500,- Kč hradí za učinění prohlášení bez ohledu na výsledek správního 
řízení, prohlášení včetně úhrady správního poplatku prohlašovatelé skutečně učiní, pokud 
jsou jejich vyhlídky reálné. Jedná se tedy o poměrně velkou skupinu cizinců ve věku 18 až 
21 let, kteří nejsou před nabytím českého státního občanství prověřováni z hlediska 
státobezpečnostní spolehlivosti. U těchto osob není vůbec posuzováno, zda neohrožují 
důležité státní zájmy a nepředstavují pro Českou republiku bezpečnostní riziko. 
Z hlediska státobezpečnostní spolehlivosti jsou prověřováni pouze žadatelé o udělení 
státního občanství České republiky podle § 11 a následujících ZSO starší 15 let. 
Z celkového počtu 8132 žádostí o udělení státního občanství podaných v letech 2017 a 2018 
jich bylo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti a územní celistvosti, 
demokratických základů, životů, zdraví, nebo majetkových hodnot zamítnuto podle § 13 
odst. 2 a 22 odst. 3 ZSO celkem 101. Na základě uvedených údajů lze usuzovat, že by bylo, 
při porovnání počtu podaných žádostí a počtu učiněných prohlášení za roky 2017 a 2018 
s celkovým počtem zamítnutých žádostí (z důvodu státobezpečnostního ohrožení) ve 
stejném období, v letech 2017 a 2018 z důvodu státobezpečnostního ohrožení odmítnuto 
celkem 19 prohlášení podle § 35 ZSO. Rovněž lze vycházet z předpokladu, že prohlášení 
podle § 35 ZSO činí jako druhá generace cizinců rovněž potomci rodičů, jejichž žádost o 
udělení státního občanství České republiky byla právě z důvodu státobezpečnostního 
ohrožení zamítnuta.           
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Bez úpravy regulace bude přetrvávat stav zeslabené ochrany základních bezpečnostních 
zájmů českého státu proti rizikovému chování prohlašovatelů, kteří podle § 35 ZSO 
nabývají bez prověření státobezpečnostní spolehlivosti české státní občanství. 

1.2.3. Potenciální trestná činnost nových občanů 
U jednotlivých způsobů nabývání státního občanství ČR prohlášením podle § 31, § 32 a § 
34 a § 36 ZSO absentuje podmínka prokázání trestní bezúhonnosti jako elementárního 
integračního znaku. Je tak zeslabena preventivní ochrana bezpečnostních zájmů ČR. 
Ministerstvo vnitra v této souvislosti vychází z údajů, které jsou každoročně zveřejňovány 
a aktualizovány ve Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České 
republiky.  
Podle poslední zveřejněné Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území 
České republiky v roce 2017 „bylo v ČR v roce 2017 trestně stíháno 87 168 osob a cizinci 
se na tomto celkovém počtu podíleli 7 708 osobami. Ve srovnání s rokem 2016 bylo stíháno 
o 156 cizinců více, což znamenalo nárůst o 2,1 %. Cizinci v roce 2017 tvořili 8,8% podíl na 
celkovém počtu stíhaných osob, přičemž v porovnání s rokem 2016 se tento podíl zvýšil, a 
to o 0,7 %.  
V roce 2017 nedošlo u celkového počtu trestně stíhaných cizinců v ČR k žádné výrazné 
odchylce. Celkové součty stíhaných cizinců se v posledních osmi letech stabilizovaly 
a shodně překročily hranici sedmi tisíc osob. Podíl stíhaných cizinců na počtu stíhaných 
osob se v posledních třech letech mírně zvyšuje. Od roku 2004 do roku 2014 se tento podíl 
pohyboval v rozmezí 5,9 % až 7,0 %. V roce 2015 překročil sedmiprocentní hranici (7,1 
%), v roce 2016 to bylo již 8,1 % a v roce 2017 dosáhl 8,8 %, což je doposud nejvyšší 
zaznamenaný podíl. Je to způsobeno jednak nárůstem počtu trestně stíhaných cizích státních 
příslušníků v letech 2016 a 2017, ale zejména významnějším poklesem celkového počtu 
trestně stíhaných osob od roku 2014. 
Trestně stíhaní cizinci se v roce 2017 podíleli celkem na 9 317 objasněných skutcích (což 
je o 71 více než v předchozím roce). Z celkového počtu objasněných skutků spáchaných 
všemi stíhanými osobami na území ČR, tvořili cizinci 8,6 %. Podíl skutků, které spáchali 
cizinci na celkovém počtu skutků spáchaných všemi osobami, vzrostl v roce 2017 o 0,6 % 
oproti roku předchozímu.“ 
V souladu s výše uvedenými poznatky se jedná se o opatření preventivní povahy, tak, aby 
bez úpravy regulace nemohly nabývat české státní občanství osoby, které páchají trestnou 
činnost.  

1.2.4. Terminologická nekompatibilita § 7 ZSO s dalšími právními předpisy 
V současném znění § 7 a § 28 ZSO je použit úzce definovaný pojem souhlasného prohlášení 
rodičů o určení otcovství místo obecnějšího pojmu určení otcovství. Ministerstvo vnitra 
ověřilo, že je v řadě cizích států (s výjimkou států, kde je nezákonný mimomanželský styk) 
otec dítěte narozeného mimo manželství právně určován na základě projevu vůle vyjádřené 
před příslušným úřadem či oprávněnou osobou. Projev vůle otce je nazýván různě, jedná se 
např. o prohlášení o určení otcovství, oznámení o uznání otcovství, žádost o uznání 
otcovství, prohlášení o otcovství. V některých státech je otec dítěte na rodný list zapisován 
bez svého výslovného souhlasu, na základě oznámení (zejména matky dítěte). Obecnější 
pojem určení otcovství používá v českém právním řádu především zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a rovněž 
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (§ 
54 citovaného zákona, dále jen „ZMPS“). Občanský zákoník upravuje určování otcovství v 
§ 776 - § 793 a k určení otcovství konstruuje tři vyvratitelné právní domněnky, ZMPS pro 
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účely určení rodičovství (tedy i otcovství) stanoví kritéria pro zvolení hraničního určovatele 
a jeho použití při výběru rozhodného práva. 
Úzce definovaný pojem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství vyhovuje jako 
předpoklad nabytí státního občanství ČR českému právnímu řádu, ale ve vztahu 
k zahraničním právním úpravám je zavádějící. V důsledku úzce definované úpravy dochází 
ke vzniku nežádoucího stavu, který spočívá v duplicitním určování otcovství na 
zastupitelských úřadech ČR v cizině. Děje se tak zejména u dětí narozených v cizině, ke 
kterým již bylo určeno otcovství podle cizozemského právního řádu a které tak již mají 
zapsaného otce v cizozemském rodném listu. Na českých zastupitelských úřadech je 
totožnou osobou podruhé určováno otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení 
otcovství českého státního občana podle českého právního řádu z toho důvodu, aby měli 
rodiče k dispozici doklad, který vyhovuje současné právní úpravě. Dochází tak vlastně 
k obcházení zákona. Bez úpravy regulace bude uvedený stav přetrvávat a bude narůstat 
počet případů, kdy bylo otcovství určeno duplicitně. Na základě tohoto zjištění se jeví jako 
žádoucí nahradit pojem „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství“ pojmem 
obecnějším, kterým je pojem „určení otcovství“.  
 

1.2.5. Nabývání státního občanství České republiky osobami, které nemají dostatečně úzký 
(skutečný) vztah k českému státu (genuine link). 
Podle § 32 odst. 1 ZSO má fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem 
České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým ani slovenským státním 
občanem, možnost nabýt státní občanství České republiky prohlášením, pokud není ke dni 
učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky (dále jen „bývalý československý 
občan“). Mělo by se jednat o ojedinělé případy, kdy českoslovenští státní občané a jejich 
předci žijí nebo žili nepřetržitě po více generací v cizině a neměli nikdy trvalý pobyt na 
území České republiky. Prohlášení o českém státním občanství však mohou v souladu s ust. 
§ 32 odst. 2 ZSO učinit i všichni potomci v linii přímé bývalých československých občanů 
za předpokladu, že nikdy neměli české nebo slovenské státní občanství. Do prohlášení navíc 
mohou zahrnout své děti, případně pro ně mohou učinit samostatné prohlášení.  Bývalí 
českoslovenští občané, tj. osoby, u nichž nedošlo ke vzniku republikového občanství k 1. 
1. 1969, měli možnost nabýt české státní občanství volbou již podle dřívější právní úpravy 
provedené v 3 § zákona č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České 
socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a následně pak v § 6 zákona č. 
40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že ani právní zánik subjektivity Československé 
federace nevyústil v potřebu uvedených osob vyřešit státoobčanský vztah k nově vzniklé 
České republice, lze se domnívat, že je k nynějšímu prohlášení s důsledkem nabytí českého 
občanství vede pouze snaha získat cestovní doklad České republiky jako součásti Evropské 
unie a schengenského prostoru.  
V roce 2017 nabylo prohlášením podle § 32 české státní občanství celkem 188 osob, z toho 
se pouze ve 37 případech jednalo o bývalé československé občany. V roce 2018 nabylo 
tímto způsobem české státní občanství celkem 122 osob, z toho pouze 17 bývalých 
československých občanů. Ve zbývajících případech se jednalo o jejich potomky v linii 
přímé. 
Současné poznatky krajských úřadů a úřadů městských částí v Praze, které jsou příslušnými 
úřady k rozhodnutí ve věci, a zejména Úřadu městské části Praha 1, který rozhoduje o 
naprosté většině prohlášení učiněných podle § 32 ZSO (s ohledem na neexistenci trvalého 
či posledního trvalého pobytu prohlašovatelů na území České republiky), jsou takové, že 
nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem v převážné většině případů 
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využívají osoby, jejichž vztah k České republice je dán pouze motivací k získání dalšího 
státního občanství a zejména dalšího cestovního dokladu, aniž by měly užší vztah 
k českému státu. Jedná se o naprostou většinu potomků bývalých československých občanů, 
kteří jako potomci v linii přímé učinili prohlášení podle § 32 odst. 2 ZSO a nabyli tímto 
způsobem české státní občanství, aniž by ovládali český jazyk, znali české reálie a 
v minulosti disponovali jakýmkoliv oprávněným pobytem na území České republiky.  
V roce 2017 tak nabylo prohlášením podle § 32 odst. 2 ZSO české státní občanství 151 
potomků bývalých československých občanů a v roce 2018 celkem 105 takových potomků. 
Tímto způsobem dochází ke vzniku bezdůvodné nevyváženosti mezi požadavkem na 
skutečnou vazbu k České republice u osob, které o státní občanství České republiky žádají, 
a požadavky na tuto vazbu u přímých potomků bývalých československých občanů, u 
kterých v naprosté většině případů není genuine link neboli skutečný základ právního 
státoobčanského svazku dán vůbec. Tímto základem je především sociální skutečnost 
přimknutí, skutečné spojení existence, zájmů a pocitů spolu s existencí vzájemných práv a 
povinností mezi určitou osobou a konkrétním státem.  
Bez úpravy regulace budou i nadále nabývat české státní občanství osoby, které na území 
České republiky nikdy nežili a žít nebudou, nemluví českým jazykem, neznají české reálie 
a jedinou jejich vazbou k českému státu je příbuzenství s bývalým československým 
státním občanem. Bude tak narůstat počet českých státních občanů, kteří nemají k českému 
státu vytvořen žádný skutečný vztah a kteří budou navenek působit jako cizinci, nikoli čeští 
občané. Tyto osoby pak mohou pro státní rozpočet České republiky přinášet určitou zátěž 
např. v souvislosti s vydáváním cestovních či občanských průkazů, zajišťování úkonů na 
úseku matriční agendy apod.  
Prohlášením podle § 36 nabylo české státní občanství v letech 2016 až 2018 celkem 54 osob 
(22 v roce 2016, 18 v roce 2017 a 14 v roce 2018). 
Možnost učinit prohlášení podle § 36 ZSO o nabytí státního občanství ČR je v současné 
době umožněna širokému okruhu osob bez ohledu na jejich státoobčanský status a formu či 
charakter náhradní péče. Uvedené prohlášení tak činí rovněž osoby, které nejsou českými 
státními občany nebo osoby, které mají dítě v péči na kratší (přechodnou) dobu. Může však 
nastat i souběh obojího. V takových případech, které dle současné právní úpravy nastávají, 
se vytrácí genuine link. 
Bez úpravy regulace se budou podle § 36 ZSO nadále stávat českými státními občany děti, 
u nichž ve vztahu k českému státu zejména díky osobám, které je mají v péči, neexistuje 
genuine link.   
   

1.2.6. Neúplnost a nekomplexnost údajů vedených v informačním systému Ústřední 
státoobčanské evidence 
Ministerstvo vnitra v rámci pravidelné kontrolní a aplikační činnosti zjistilo, že oznamovací 
povinnost dotčenými úřady, zejména všemi matričními úřady, není vždy řádně plněna. 
Kontroly probíhají pravidelně dle kontrolního plánu, každý rok proběhne kontrola v 
průměru na 6 krajských úřadech, a to tak, aby byl výkon přenesené působnosti na úseku 
státního občanství konkrétním krajským úřadem zkontrolován alespoň jedenkrát za období 
tří let. V rámci těchto kontrol se Ministerstvo vnitra zaměřuje rovněž na matriční úřady 
v územním obvodu kontrolovaného krajského úřadu, jakým způsobem a v jakých lhůtách 
plní oznamovací povinnost. Matričních úřadů se oznamovací povinnost do konce roku 2013 
netýkala, neboť v rámci starší právní úpravy nevykonávaly v rámci přenesené působnosti 
výkon státní správy na úseku státního občanství. Od nabytí účinnosti nové právní úpravy 
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provedené ZSO se na ně nově vztahuje realizace oznamovací povinnosti dle ust. § 53 ZSO, 
zejména pokud jde o nabývání českého státního občanství na základě určení otcovství podle 
§ 6 a § 7 ZSO. Ve stávajícím znění § 53 ZSO je však oznamovací povinnost stanovena 
pouze obecně, chybí výslovná zákonná povinnost matričních úřadů oznamovat údaje o 
nabytí státního občanství příslušným krajským úřadům.  
 
Důsledkem této nečinnosti je přetrvávající nepřesnost a nekomplexnost údajů vedených 
v informačním systému Ústřední státoobčanské evidence. Bez úpravy regulace bude tento 
nedostatek přetrvávat, správní orgán nebude disponovat statisticky přesnou evidencí 
a nebude schopen sdělovat statisticky přesné údaje například v rámci součinnosti s Českým 
statistickým úřadem, v souvislosti se zveřejňováním statistických údajů na webových 
stránkách Ministerstva vnitra či v rámci žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1.2.7. Neopodstatněné zakotvení nerovnosti mezi státními občany Slovenské republiky 
a státními občany ostatních členských států Evropské unie při nabývání státního občanství 
České republiky prohlášením podle § 31 ZSO.  
S ohledem na historickou, jazykovou a mentální blízkost Čechů a Slováků a k velmi snadné 
integraci Slováků do prostředí České republiky bylo privilegium zjednodušeného nabývání 
státního občanství podle § 18a až 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 
státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro slovenské státní 
občany zachováno do 1. 1. 2015. V omezené míře je i po tomto datu zachováno v ust. § 31, 
zejména pokud jde o státní občany Slovenské republiky, kteří před emigrací do ciziny trvale 
žili na území České republiky. Slovenští státní občané, kterých se týká ust. § 31 odst. 2 
ZSO, mohli nabývat české státní občanství zjednodušeným způsobem již na základě 
prohlášení podle § 6 zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých 
československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zrušení tohoto 
přetrvávajícího privilegia se s ohledem na plynutí času jeví jako logický krok, když bylo 
uvedeným osobám poskytnuto dostatek času k úpravě jejich státoobčanského statusu. 
Slovenští státní občané by nadále měli nabývat české státní občanství za stejných podmínek 
jako státní občané jiného členského státu Evropské unie. Ze statistických údajů, kterými 
Ministerstvo vnitra disponuje, je navíc zřejmé, že počty prohlášení učiněných podle zákona 
č. 193/1999 Sb., který byl zrušen 1. 1. 2014, každoročně klesaly  až stagnovaly (v roce 2011 
nabylo prohlášením podle tohoto zákona české státní občanství 144 osob včetně 
slovenských státních občanů, v roce 2012 se jednalo o 140 osob včetně slovenských státních 
občanů, v roce 2012 o 134 osob včetně slovenských státních občanů a v roce 2014 o 22 
osob). Současná právní úprava již zohledňuje členství České republiky v Evropské unii a 
umožňuje státním občanům členských států Evropské unie, včetně slovenských občanů, 
nabýt státní občanství České republiky udělením za splnění mírnějších, přesně 
definovaných podmínek. Právní postavení státních občanů členských států Evropské unie 
umožňuje jejich rychlejší integraci do české společnosti vyplývající z práv zaručených 
právem Evropských společenství.  
 

1.2.8. Náměty ke zlepšení realizace zákona (ZSO) v praxi.  
Jedná se o nedostatky ve stávající zákonné úpravě, které byly zjištěny až v souvislosti 
s aplikační praxí Ministerstva vnitra a krajských úřadů. Jde o méně závažné problémy, 
jejichž řešení se nabízí společně s připravovanou novelou; tyto nedostatky by samy o sobě 
nebyly důvodem k provedení novelizace zákona.  
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a) Jedná se např. o problém předkládání testu genetického otcovství pro účely nabytí českého 
státního občanství dítětem podle § 7 odst. 2 ZSO v jiné formě než znaleckým posudkem 
z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, provedeným znalcem nebo znaleckým ústavem 
zapsaným v seznamu znalců nebo znaleckých ústavů vedeným Ministerstvem 
spravedlnosti; Příčinou problému je v § 7 odst. 2 ZSO obecné označení požadovaného 
znaleckého posudku, na jehož základě jsou v řadě případů příslušným matričním úřadům 
předkládány místo znaleckých posudků posudky komerční. S  předložením komerčních 
posudků však zákon nespojuje žádné právní účinky, na jejich základě dítě nenabývá české 
státní občanství a rodiče tak nedosáhnou zamýšleného účinku, přestože vynaložili nemalé 
finanční prostředky (v řádu tisíců Kč).  
Další nedostatky: 

b) Přetrvávající právní nejistota při posuzování splnění podmínky faktického pobytu, 
stanovené v § 14 odst. 2 ZSO, ve spojení s akceptovatelnou nepřítomností cizince na území 
České republiky v rozhodném období; Příčinou je nepřesné stanovení doby nepřítomnosti 
cizince na území ČR, zejména pokud jde o její rozsah a možnost opakování v rozhodném 
období.    

c) Přetrvávající právní nejistota při posuzování splnění podmínky trestní bezúhonnosti 
stanovené v § 14 odst. 3 ZSO; příčinou je nepřehledná a nejasná formulace uvedené 
podmínky. 

d) Přetrvávající právní nejistota při posuzování splnění podmínek prokázání znalosti českého 
jazyka a českých reálií stanovených v §14 odst. 4 a 5; příčinou je obecně formulovaný 
požadavek studia na školách s vyučovacím českým jazykem bez zpřesnění, že se musí 
jednat o studium na školách, které vznikly a jsou provozovány v souladu s právním řádem 
České republiky a podléhají kontrole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby 
bylo možné v dostatečné míře garantovat kvalitu poskytovaného vzdělání, a to zejména ve 
vztahu k dosažení potřebné úrovně českého jazyka a osvojení si poznatků o českých 
reáliích. 

e) Přetrvávající nesystematické zakotvení povinnosti žadatele o udělení českého státního 
občanství předložit potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení 
evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny, až v přechodných 
ustanoveních ZSO.  

f) Přetrvávající právní nejistota při určení počátku běhu 12 měsíční lhůty určené ke složení 
státoobčanského slibu spočívající v absenci stanovení zákonné lhůty pro učinění výzvy ke 
složení státoobčanského slibu. 
 

1.2.9. Absence oprávnění Ministerstva vnitra ověřovat trestně správní bezúhonnost žadatelů o 
státní občanství ČR 
Absence oprávnění Ministerstva vnitra ověřovat trestně správní bezúhonnost žadatelů o 
státní občanství ČR a v této souvislosti nahlížet do evidence přestupků a ověřovat tímto 
způsobem existenci sociální integrace žadatelů o české státní občanství v souvislosti 
s řízením o žádostech fyzických osob o udělení státního občanství České republiky 
způsobuje v praxi problémy. 

 
1.3.  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
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1.3.1. Problém č. 1.2.1. (zachovávání problematické integrace nových státních občanů)  
K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 ZSO postačuje splnění 
podmínek povoleného trvalého pobytu, faktického pobytu po dobu alespoň 2/3 
oprávněného pobytu ke dni učinění prohlášení a trestní bezúhonnosti. Prohlášením podle 
§ 35 nabylo české státní občanství v letech 2016 až 2018 celkem 2309 osob, které nemusely 
prokazovat integraci v české společnosti, znalost českého jazyka ani českých reálií. U 
tohoto způsobu nabytí státního občanství je proto zeslaben integrační aspekt prohlašovatelů 
do české společnosti. Někteří prohlašovatelé i přesto, že na území České republiky žijí od 
narození nebo od útlého věku, neovládají dostatečně český jazyk a nemají povědomí o 
českých reáliích, neboť studovali na školách, které nejsou provozovány v souladu s českými 
školními osnovami. O problému neexistují relevantní kvantitativní informace, Ministerstvo 
vnitra zde vychází pouze z obecných poznatků krajských úřadů získaných při výkonu 
přenesené působnosti na úseku státního občanství. 
Nedostatečná znalost českého jazyka, ale i českých reálií, je zásadní bariérou v integraci 
cizinců do majoritní společnosti a způsobuje zejména jejich sociální a ekonomickou 
izolovanost. V dostatečné míře může garantovat dosažení potřebné úrovně znalosti českého 
jazyka a osvojení si poznatků o českých reáliích, jako jednoho ze zásadních integračních 
znaků, pouze studium na školách, které vznikly a jsou provozovány v souladu s právním 
řádem České republiky, českými školními osnovami a českými studijními plány a podléhají 
kontrole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučuje se proto zakotvení nové 
podmínky pro nabytí státního občanství osobami uvedenými v § 35 odst. 1 ZSO, spočívající 
v absolvování alespoň 3 školních let vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na základní 
škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané do školského rejstříku 
nebo splnění studijních povinností alespoň za 3 akademické roky studia uskutečňovaného 
v českém jazyce na veřejné vysoké škole státní vysoké škole nebo soukromé vysoké škole 
podle zákona upravujícího vysoké školy, aby tak mohly nadále nabývat české státní 
občanství pouze osoby, které si studiem na české škole osvojily znalost českého jazyka a 
po sociální stránce se již integrovaly do české společnosti. 

 
1.3.2. Problém č. 1.2.2. (bezpečnostní nejistota České republiky vlivem chování nebo 

potenciálního chování nových občanů, kteří nabývají české státní občanství prohlášením 
učiněným podle § 35 ZSO)  
Prohlašovatelé podle § 35 nejsou prověřování z hlediska státobezpečnostní spolehlivosti. U 
těchto osob, z nichž by někteří jednotlivci mohli představovat bezpečnostní riziko, tedy není 
posuzováno, zda neohrožují důležité státní zájmy a nepředstavují pro Českou republiku 
bezpečnostní riziko, které není pouze marginální záležitostí, ale s ohledem na globální 
bezpečnostní situaci je závažným celospolečenským jevem. Poslanecká sněmovna 
usnesením již dne 12. 2. 2015 požádala vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního 
procesu.  Očekávaným přínosem by mělo být posílení ochrany základních bezpečnostních 
zájmů českého státu proti rizikovému chování prohlašovatelů, kteří podle § 35 ZSO 
nabývají bez prověření státobezpečnostní spolehlivosti české státní občanství, byť se jedná 
spíše o jednotlivce a nikoli početnější skupinu osob.  
K prověření skutečností vztahujících se k bezpečnosti státu by byla vyžadována stanoviska 
Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky obdobně jako u žádostí 
o udělení státního občanství podle § 11 a následujících; tato stanoviska by se nestávala 
součástí spisu, vedeného k žádosti, pokud by obsahovala informace podléhající utajení 
podle zvláštního právního předpisu z důvodu, aby nedošlo k znehodnocení poznatků 
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získaných Policií České republiky a zpravodajskými službami České republiky ve vztahu k 
žadateli a dalším fyzickým osobám. 
V případě, že by v řízení vyšlo na základě stanoviska Policie České republiky nebo 
zpravodajské služby, které by obsahovalo utajované informace, najevo, že prohlašovatel 
může ohrozit bezpečnost státu, ochranu jeho svrchovanosti a územní celistvosti, 
demokratických základů a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, v odůvodnění 
rozhodnutí by se uvedlo, že se prohlášení odmítá z důvodu bezpečnosti státu. Podklady 
rozhodnutí, které by byly za podmínek § 35 odst. 4 uchovávány odděleně mimo spis, by 
byly vyloučeny z nahlížení do spisu, prohlašovatel by nebyl oprávněn se s nimi seznámit 
a tím, kdo se s nimi seznámit mohl, by byla pouze oprávněná úřední osoba ministerstva. 
Tato úprava vyplývá rovněž ze správního řádu a je způsobilá plně zajistit ochranu 
státobezpečnostních informací, které by byly dokládány k prohlášením o udělení státního 
občanství České republiky, a které by mohly mít zásadní význam pro operativně pátrací 
činnost zpravodajských služeb České republiky a vybraných policejních útvarů. 
Uvedený postup by stejně jako u žádostí podle § 11 a následujících sloužil výlučně 
k ochraně základních bezpečnostních zájmů státu a jako takový by představoval legitimní a 
přiměřené omezení; nelze připustit, aby se prohlašovatel, jehož působení ohrožuje základní 
bezpečnostní zájmy státu, mohl seznamovat s obsahem stanoviska Policie České republiky 
nebo zpravodajské služby, když takový postup, by mohl vážně ohrozit operativně pátrací 
úkony Policie České republiky a zpravodajských služeb a v důsledku lidské životy. Z 
hlediska ochrany uvedených zájmů nelze stanoviska Policie České republiky nebo 
zpravodajské služby, resp. informace v těchto stanoviscích uvedené v řízení o udělení 
státního občanství (a případně i v následném rozkladu) detailně zmiňovat nebo odkazovat 
na tyto informace v odůvodněních rozhodnutí, kdy bude žádost zamítnuta z důvodu 
ohrožení bezpečnosti státu, ochrany jeho svrchovanosti a územní celistvosti, 
demokratických základů a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, neboť uvedení 
takových skutečností v odůvodnění rozhodnutí by mělo za následek prozrazení utajovaných 
informací, jež jsou v těchto stanoviscích obsaženy, což by bylo z hlediska bezpečnosti státu 
krajně nežádoucí. V těchto případech by ministerstvo pouze uvedlo, že prohlášení bylo 
odmítnuto právě z těchto důvodů, což zajistí, aby odůvodnění rozhodnutí obsahovalo 
alespoň základní informaci o tom, co bylo důvodem pro zamítnutí žádosti. 
Z důvodu vyloučení bezpečnostního rizika pro důležité státní zájmy České republiky by 
bylo přínosné vyžadovat rovněž v obnoveném řízení stanoviska podle § 22 nového odstavce 
4. 

 
1.3.3. Problém č. 1.2.3. (potenciální trestná činnost nových občanů) 

Stávající právní úprava požaduje prokazování trestní bezúhonnosti jako podmínky pro 
nabytí českého státního občanství prohlášením, pouze pokud jde o prohlášení podle § 35 
zákona o státním občanství České republiky. Podmínka prokázání trestní bezúhonnosti 
absentuje u všech zbývajících prohlášení o nabytí státního občanství České republiky jako 
způsobů nabytí státního občanství České republiky.  
Trestní bezúhonnost osob, které mají nabýt státní občanství České republiky, je 
elementárním integračním znakem a má rovněž dopad na ochranu bezpečnostních zájmů 
České republiky. V zájmu České republiky není, aby se českými státními občany stávaly 
osoby dopouštějící se trestné činnosti. 
Splnění podmínky trestní bezúhonnosti by mělo být předpokladem pro nabytí českého 
státního občanství rovněž podle § 31 a 36 ZSO. Toto preventivní opatření by mělo zajistit, 
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aby se českými státními občany nadále stávaly pouze trestně bezúhonné osoby, které se 
nedopouštějí trestné činnosti.  
Požadavek splnění podmínky trestní bezúhonnosti však nelze vyžadovat z dále uvedených 
důvodů u prohlášení podle § 32 a 34 ZSO. Pokud jde o prohlášení podle § 32 ZSO, zavedení 
další podmínky pro nabytí českého státního občanství spočívající v prokazování trestní 
bezúhonnosti by mohlo být v rozporu se závazky vyplývající z Úmluvy o omezení případů 
bezdomovectví (č. 43/2002 Sb. m. s.). Pokud jde o prohlášení podle § 34 ZSO, zde se 
zavedení podmínky trestní bezúhonnosti jeví jako nadbytečné s ohledem na „rehabilitační 
charakter prohlášení“, jímž mají být napraveny chyby způsobené v minulosti nesprávným 
postupem správního orgánu, který prohlašovateli neoprávněně vydal doklad prokazující 
státní občanství.   
 

1.3.4. Problém č. 1.2.4. (terminologická nekompatibilita § 7 ZSO s dalšími právními předpisy) 
V aktuálním znění § 7 a § 28 ZSO je používán pojem souhlasného prohlášení rodičů 
o určení otcovství, který vyhovuje jako předpoklad nabytí státního občanství České 
republiky pouze českému právnímu řádu. V důsledku zakotvení úzce definovaného pojmu 
dochází k duplicitnímu určování otcovství na zastupitelských úřadech České republiky 
v cizině. 
Podle § 4 ZSO nabývá dítě státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho 
narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. Nabývání státního 
občanství České republiky určením otcovství pak upravuje § 6 a § 7 ZSO. Při výkladu 
zákona je vždy nezbytné vycházet z jeho celého znění, smyslu a účelu. Jednotlivá 
ustanovení zákona o státním občanství České republiky nelze vykládat vytrženě z kontextu, 
ale pouze v návaznosti na jeho další ustanovení a ustanovení ostatních platných zákonů, 
neboť právní řád České republiky tvoří jednotný celek.  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) upravuje určování otcovství v § 776 - § 793 a k určení otcovství konstruuje 3 
vyvratitelné právní domněnky.  
V případech, kdy se jedná o posouzení rodinně právních poměrů s mezinárodním prvkem, 
je nezbytné současně vycházet z dikce zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 54 odst. 1 zákona o mezinárodním právu 
soukromém se určení a popření rodičovství (tedy i určení otcovství) řídí právním řádem 
státu, jehož příslušnost nabylo dítě narozením. 
Při výkladu vzájemného vztahu ustanovení § 4, § 6 a § 7 ZSO je tak nezbytné dovodit, že 
se § 4 ZSO vztahuje na děti narozené v manželství, k nimž je otcovství určeno právě výše 
uvedenou domněnkou svědčící manželovi matky dítěte a alespoň jeden z rodičů je státním 
občanem České republiky nebo může jít o dítě, které se narodí mimo manželství a matka je 
státní občankou České republiky. Narozením nabude státní občanství rovněž dítě, které se 
narodí neprovdané ženě-cizince nebo bezdomovkyni a které bylo počato umělým 
oplodněním, pokud muž, který dal k umělému oplodnění souhlas, je státním občanem České 
republiky (§ 778 občanského zákoníku). 
V případě, že otcovství nelze určit na základě první vyvratitelné domněnky, je možné je 
určit souhlasným prohlášením otce a matky dítěte před soudem nebo matričním úřadem 
podle § 779 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.  
V takovém případě je nezbytné při posuzování nabytí státního občanství České republiky 
postupovat podle § 6 a § 7 ZSO. Zde je pak nezbytné rozlišovat nabytí státního občanství 
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České republiky podle § 6 ZSO, kdy bylo otcovství určeno pravomocným rozhodnutím 
soudu v souladu s §§ 417 – 425 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o zvláštních řízeních soudních“), a nabytí 
státního občanství České republiky podle § 7 odst. 1 a 2 ZSO dnem, kdy bylo učiněno 
souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, tedy včetně případů, kdy došlo k určení 
otcovství souhlasným prohlášením rodičů v souladu s § 415 či § 416 zákona o zvláštních 
řízeních soudních. 
V případě, že jsou splněny podmínky stanovené v § 7 odst. 1 ZSO, nabývá dítě české státní 
občanství dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního 
občana České republiky; v případě, že bylo toto prohlášení učiněno před narozením dítěte, 
nabývá státní občanství dnem narození.  
Pokud je učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České 
republiky a nejsou splněny podmínky pro nabytí českého státního občanství dle § 7 odst. 1 
ZSO, ale rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou 
znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících, nabývá dítě české státní 
občanství na základě právní skutečnosti souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství 
dle § 7 odst. 2 ZSO. 
Pokud nejsou splněny podmínky pro nabytí českého státního občanství dle § 7 odst. 1 nebo 
2 ZSO, může dítě nabýt české státní občanství dle § 28 ZSO na základě žádosti, která však 
musí být podána do 1 roku ode dne učinění souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství 
(pokud bylo prohlášení učiněno před narozením dítěte, pak 1 rok ode dne jeho narození), 
včetně případů, kdy bylo určeno otcovství dle cizího právního řádu v souladu s ustanovením 
§ 54 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém. 
Právní úprava určování otcovství je v českém právním řádu (776-793 OZ) založena na třech 
tradičních právních domněnkách. V současném znění § 7 a § 28 ZSO je jako jeden 
z předpokladů pro nabytí českého státního občanství stanoveno učinění souhlasného 
prohlášení rodičů o určení otcovství českého státního občana, které je základem druhé 
domněnky určení právního otcovství.  
Ministerstvo vnitra provedlo konzultace s Ministerstvem zahraničních věcí, na jejichž 
základě byly osloveny zastupitelské úřady České republiky působící v zahraničí za účelem 
zjištění cizí právní úpravy určování otcovství k dětem narozeným mimo manželství 
a poskytnutí zjištěných informací. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že je v řadě 
cizích států (s výjimkou států, kde je mimomanželský styk nezákonný) otec dítěte 
narozeného mimo manželství právně určován na základě projevu vůle vyjádřené před 
příslušným úřadem či oprávněnou osobou. Projev vůle otce je nazýván různě, jedná se např. 
o prohlášení o určení otcovství, oznámení o uznání otcovství, žádost o uznání otcovství, 
prohlášení o otcovství. V některých státech je otec dítěte na rodný list zapisován bez svého 
výslovného souhlasu, na základě oznámení (zejména matky dítěte). 
Obecnější pojem určení otcovství zná v českém právním řádu rovněž zákon 
o mezinárodním právu soukromém (§ 54), který při určení rodičovství (tedy i otcovství) 
odkazuje na právní řád státu, jehož příslušnost nabylo dítě narozením.  
V současném znění ZSO je použit úzce definovaný pojem souhlasného prohlášení rodičů o 
určení otcovství, který jako předpoklad nabytí českého státního občanství vyhovuje pouze 
českému právnímu řádu, ale ve vztahu k zahraničním právním úpravám je zavádějící. 
V důsledku této úpravy pak dochází ke vzniku nežádoucího stavu, který spočívá 
v duplicitním určování otcovství na zastupitelských úřadech ČR v cizině u dětí narozených 
v cizině, které však již mají otce v cizozemských rodných listech zapsaného. Na 
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zastupitelských úřadech je určováno otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení 
otcovství státního občana České republiky podle českého právního řádu z toho důvodu, aby 
měli rodiče k dispozici doklad, který vyhovuje současné právní úpravě.  
Na základě tohoto zjištění se jeví jako žádoucí nahradit pojem „souhlasné prohlášení rodičů 
o určení otcovství“ pojmem obecnějším, kterým je pojem „určení otcovství“, a zamezit tak 
jednání, které je možné označit za obcházení zákona.   

 
1.3.5. Problém č. 1.2.5. (nabývání státního občanství České republiky osobami, které nemají 

dostatečně úzký (skutečný) vztah k českému státu (genuine link)  
Podle § 32 odst. 1 ZSO může nabýt prohlášením státní občanství České republiky fyzická 
osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní 
Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky 
(dále jen „bývalý československý občan“). Nabytí státního občanství České republiky tímto 
způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním 
občanem Slovenské republiky. Podle § 32 odst. 2 ZSO může fyzická osoba, jež je v přímé 
linii potomkem bývalého československého občana, nabýt státní občanství České republiky 
prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské 
republiky.  
V roce 2017 a 2018 nabylo české státní občanství prohlášením podle § 32 ZSO celkem 310 
fyzických osob, z toho 54 bývalých československých občanů a 256 potomků bývalých 
československých občanů v linii přímé. České státní občanství tak v 83% případů nabyly 
osoby, z nichž většina neovládá český jazyk, nezná české reálie a v minulosti ani 
nedisponovala jakýmkoliv oprávněným pobytem na území České republiky. Jedná se tak o 
osoby, u nichž nebyla vytvořena skutečná vazba k českému státu. Nabytím státního 
občanství jednotlivec získává řadu významných práv, mimo jiné právo přímo ovlivňovat 
fungování státu prostřednictvím voleb, či přístup k řadě veřejných funkcí. Není proto 
žádoucí, aby bylo osobám, které nemluví českým jazykem, neznají české prostředí a nemají 
k České republice skutečné pouto, na kterém by mohl být založen jejich svazek se státem, 
umožněno taková významná práva vykonávat.  
Nově se proto navrhuje, aby byla uvedená možnost ponechána pouze těm fyzickým osobám, 
které měly k 31. 12. 1992 československé státní občanství a z jejich potomků pouze jejich 
dětem a vnukům, za předpokladu, že tyto osoby a jejich uvedení potomci nemají cizí státní 
občanství, tj. jsou státoobčanskými bezdomovci. Pouze těmto osobám je (v souladu s 
principem předcházení vzniku státoobčanského bezdomovectví) nezbytné zajistit na 
základě jejich původu možnost nabytí státního občanství České republiky. 
 
Jako pozitivní dopad navrhované úpravy Ministerstvo vnitra vnímá zamezení dalšího 
nabývání českého státního občanství osobami, které na území České republiky nikdy nežili 
a žít nebudou, nemluví českým jazykem a neznají české reálie. Nebude tak narůstat počet 
českých státních občanů, kteří nemají k českému státu vytvořen skutečný vztah. 
 
Prohlášením podle § 36 nabylo české státní občanství v letech 2016 až 2018 celkem 54 osob 
(22 v roce 2016, 18 v roce 2017 a 14 v roce 2018). Možnost učinit prohlášení podle § 36 
ZSO o nabytí státního občanství ČR je v současné době umožněna širokému okruhu osob 
bez ohledu na jejich státoobčanský status a formu či charakter náhradní péče. Uvedené 
prohlášení tak činí rovněž osoby, které nejsou českými státními občany nebo osoby, které 
mají dítě v péči na kratší (přechodnou) dobu. Může však nastat i souběh obojího.  
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V takových případech, které dle současné právní úpravy nastávají, se jako v případě 
potomků bývalých československých občanů podle § 32 odst. 2 ZSO  vytrácí genuine link. 
Smyslem a účelem stávající právní úpravy provedené v § 36 ZSO je umožnit dětem, které 
byly v České republice svěřeny do náhradní péče, nabytí českého státního občanství 
zjednodušeným způsobem a tím jim zároveň umožnit snadnější integraci do české 
společnosti a přispět tím k jejich pozitivnímu vývoji, ale také ulehčit postavení českých 
opatrovníků, pěstounů, poručníků apod. v souvislosti s výkonem jejich péče o dítě.  
Pravomocné rozhodnutí o svěření do náhradní péče, které má zatímní či přechodný 
charakter (např. nařízení předběžného opatření, svěření do péče na přechodnou dobu apod.), 
by nemělo mít pro účely prohlášení podle § 36 stejnou váhu jako pravomocné rozhodnutí o 
svěření do náhradní péče, které má trvalejší či dlouhodobý charakter. Obecně formulovaná 
podmínka náhradní péče však s sebou přináší riziko formalizovaného výkladu v tom 
smyslu, že jakkoliv krátké svěření do náhradní péče by mohlo sloužit jako základ pro 
prohlášení o nabytí státního občanství. To však otevírá cestu ke zneužívání či obcházení 
zákona v rozporu s jeho účelem. Účelem zákonného ustanovení rozhodně není poskytnutí 
„zkratky“ k získání státního občanství tam, kde není důvod pro příznivější zacházení, ani 
zvýhodnění rodinných příslušníků dítěte či osob, kterým bylo svěřeno do náhradní péče.  
Nově se z důvodu posílení principu genuine link navrhuje umožnit nabytí českého státního 
občanství pouze dětem, které se na území České republiky narodily nebo zde po delší dobu 
(alespoň tři roky ke dni učinění prohlášení) žijí. Dále se ze stejného důvodu navrhuje, aby 
se tento způsob nabytí státního občanství České republiky týkal pouze případů, kdy bylo 
dítě svěřeno do náhradní péče zařízení pro výkon ústavní výchovy na území České 
republiky anebo na dobu neurčitou fyzické osobě, která je státním občanem České 
republiky. 
S ohledem na závažnost zásahu do soukromého života dítěte spojeného se změnou státního 
občanství by mělo být změnou regulace zajištěno, aby byly osoby činící jménem dítěte 
prohlášení motivovány pouze nejlepším zájmem dítěte a nikoliv jinými postranními úmysly 
či pohnutkami. 

 
1.3.6. Problém č. 1.2.6. (neúplnost a nekomplexnost údajů vedených v informačním systému 

Ústřední státoobčanské evidence) 
Ve stávajícím znění § 53 ZSO je stanovena oznamovací povinnost pouze obecně, bez 
rozlišení subjektů, na které se vztahuje, a jednotlivých způsobů nabytí státního občanství. 
V § 55 ZSO je stanovena oznamovací povinnost krajských úřadů bezodkladně oznamovat 
změny týkající se nabytí či pozbytí státního občanství u evidovaných osob podle místa 
trvalého pobytu. Do konce roku 2013 se oznamovací povinnost vztahovala pouze na krajské 
úřady. Od 1. 1. 2014 se však vztahuje rovněž na matriční úřady, které od tohoto data 
disponují údaji o nabytí státního občanství České republiky zejména podle § 6 a § 7 ZSO.  
 
Oznámení o nabytí státního občanství České republiky dle § 6 a § 7 ZSO by měl činit 
v souladu s § 53 ZSO rovněž matriční úřad, který vede knihu narození nebo krajský úřad, 
který vydal pro dítě (za účelem zápisu dítěte narozeného v cizině, k němuž bylo v cizině 
rovněž určeno otcovství státního občana ČR) osvědčení o státním občanství České 
republiky. Krajský úřad (ani matriční úřad) o oznámení nabytí českého státního občanství 
podle § 6 nebo § 7 ZSO nevede spis, pouze zapíše nabytí státního občanství do příslušných 
evidencí a dále dle § 53 ZSO oznámí nabytí státního občanství ČR dítětem Ministerstvu 
vnitra. V oznámení adresovaném Ministerstvu vnitra výslovně uvede všechny údaje 
svědčící o splnění podmínek nabytí státního občanství. Krajský úřad by měl metodicky na 
plnění oznamovací povinnosti matričními úřady ve svém územním obvodu dohlížet. Tento 
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postup byl a je Ministerstvem vnitra vyžadován rovněž v rámci jeho metodické činnosti 
v rámci pravidelných porad či v průběhu pravidelné kontrolní činnosti. 
 
V rámci kontrolní a aplikační činnosti však Ministerstvo vnitra zjišťuje, že oznamovací 
povinnost není dotčenými úřady, zejména všemi matričními úřady, vždy řádně plněna. 
Případy nabytí státního občanství jsou oznamovány s velkým zpožděním nebo vůbec. 
Důsledkem tohoto zpoždění či nečinnosti je neúplnost a nekomplexnost údajů vedených 
v informačním systému Ústřední státoobčanské evidence. Např. v roce 2018 bylo krajskými 
úřady Ministerstvu vnitra oznámeno 40 případů nabytí státního občanství ČR podle § 7 odst. 
2 ZSO. Z toho došlo pouze ve 26 případech k nabytí státního občanství podle citovaného 
ustanovení v roce 2018. Ve zbytku případů se jednalo o nabytí státního občanství, k němuž 
došlo v roce 2017 nebo 2016. K odstranění nežádoucího stavu spočívajícího v neúplnosti 
údajů vedených v Ústřední státoobčanské evidenci by mělo zásadním způsobem přispět 
výslovné zakotvení povinnosti matričních úřadů oznamovat bez zbytečného odkladu 
krajským úřadům případy, kdy došlo k nabytí státního občanství podle § 6 a § 7 a dalších 
ust. zákona o státním občanství České republiky a změna ust. § 55 ZSO, který by nově 
stanovil povinnost krajských úřadů oznamovat bez zbytečného odkladu všechny údaje o 
nabytí a pozbytí státního občanství ČR u evidovaných osob podle místa trvalého pobytu, 
jakož i změny v těchto údajích. 
 
Očekávaný přínos úpravy regulace je spatřován v postupném odstranění neúplnosti 
a nepřesnosti údajů vedených v informačním systému Ústřední státoobčanské evidence, 
tak, aby správní orgán disponoval statisticky přesnou evidencí a byl schopen sdělovat 
statisticky přesné údaje, například v rámci součinnosti s Českým statistickým úřadem, při 
zveřejňování statistických údajů na webových stránkách Ministerstva vnitra či v rámci 
žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přínosem bude rovněž posílení mechanismu 
pro provádění průběžné kontroly Ministerstvem vnitra, zejména pokud jde o kvalitu výkonu 
přenesené působnosti na úseku státního občanství, a možnost pružnějšího a rychlejšího 
dosažení nápravy zjištěných nedostatků.  
  

1.3.7. Problém 1.2.8. (nedostatky ve stávající zákonné úpravě, které byly zjištěny až 
v souvislosti s aplikační praxí Ministerstva vnitra a krajských úřadů)  

 
a) Rodiče dětí narozených od 1. 1. 2014 mimo manželství, jejichž otec je českým státním 

občanem, pořizují v úmyslu zajistit u dítěte nabytí českého státního občanství finančně 
nákladné komerční genetické posudky, které však nemají očekávané právní účinky 
a k nabytí státního občanství České republiky dítětem nevedou. Ministerstvo vnitra 
předpokládá, že důvodem tohoto nežádoucího stavu je v § 7 odst. 2 ZSO pouze obecné 
označení znaleckého posudku, na jehož základě by mělo dítě nabýt po otci české státní 
občanství, bez konkretizace jeho formy, příslušného oboru a odvětví, z něhož má být 
pořízen. Doporučuje se proto změna regulace spočívající ve výslovném uvedení formy 
posudku, oboru a odvětví, z nichž má být pořízen.  
 
Bude tak zajištěno předkládání znaleckých posudků provedených příslušnými znalci či 
znaleckými ústavy v požadované formě a tím zamezení předkládání nesprávných 
komerčních genetických posudků. Očekávaný přínos je spatřován zejména na straně rodičů 
uvedených dětí, kteří nebudou zbytečně finančně zatěžováni, a u nichž by mohlo dojít k 
posílení jejich důvěry ve státní správu.   
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b) V § 14 odst. 2 ZSO je nepřesně stanovena podmínka faktického pobytu jako jedna 
z podmínek pro udělení státního občanství ČR, zejména pokud jde o délku doby 
nepřítomnosti cizince na území ČR, její rozsah a možnost opakování v rozhodném období. 
Způsob stanovení uvedené podmínky umožňuje různý výklad a přetrvává tak právní 
nejistota při posuzování jejího splnění zejména ve spojení s akceptovatelnou nepřítomností 
cizince na území České republiky v rozhodném období. Navrhuje se proto přesně vymezit 
požadovanou délku skutečného zdržování se žadatele na území České republiky konkrétním 
počtem měsíců z rozhodného období, které bude opět konkrétně určeno počtem let. Dále se 
navrhuje vypustit z právní úpravy dobu akceptovatelné nepřítomnosti cizince na území 
České republiky. Přínosem bude posílení právní jistoty účastníků řízení a zjednodušení 
posuzování splnění uvedené podmínky. 
       

c) V § 14 odst. 3 ZSO je nepřehledně formulována podmínka trestní bezúhonnosti. Navrhuje 
se proto její nová formulace, význam zůstává stejný. Přínosem bude posílení právní jistoty 
účastníků řízení.  
 

d) V §14 odst. 4 a 5 ZSO je obecně formulován požadavek studia na školách s vyučovacím 
českým jazykem bez zpřesnění, zda se musí jednat o studium na školách, které vznikly 
a jsou provozovány v souladu s právním řádem České republiky a podléhají kontrole 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nově se navrhuje stanovit, aby musel  žadatel  
prokázat, že úspěšně absolvoval alespoň 3 školní roky vzdělávání  v českém vyučovacím 
jazyce na základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané do 
školského rejstříku nebo splnil studijní povinnosti alespoň za 3 akademické roky studia 
uskutečňovaného v českém jazyce na veřejné vysoké škole, státní vysoké škole nebo 
soukromé vysoké škole podle zákona upravujícího vysoké školy, tak, aby bylo možné 
v dostatečné míře garantovat kvalitu poskytovaného vzdělání, a to zejména ve vztahu 
k dosažení potřebné úrovně českého jazyka a osvojení si poznatků o českých reáliích. 
Přínosem bude posílení principu legitimního očekávání a tím i právní jistoty žadatelů při 
posuzování splnění podmínek prokázání znalosti českého jazyka a českých reálií, a to již ve 
fázi rozhodování se o podání žádosti a přípravy podkladů pro její podání. 
 

e) V § 77 ZSO je od nabytí účinnosti ZSO nesystematicky zakotvena povinnost žadatele 
o udělení českého státního občanství předložit potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném 
na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a 
nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní 
pojišťovny. Nově se proto navrhuje uvedenou povinnost zakotvit již v ust. § 20 ZSO, kde 
jsou uvedeny další doklady, které je nezbytné připojit k žádosti o udělení státního občanství. 
Přínosem bude zlepšení orientace žadatelů v zákonné úpravě a posílení právní jistoty 
účastníků řízení a rovněž zrychlení průběhu správního řízení. Právní význam zůstává stejný.  
 

f) V aktuálním znění ZSO není stanoven subjekt, který učiní výzvu ke složení 
státoobčanského slibu, ani lhůta, ve které má být výzva učiněna. Nelze tak určit počátek 
běhu zákonné 12 měsíční lhůty ke složení státoobčanského slibu žadatel. S nesložením slibu 
v zákonné lhůtě jsou spojeny závažné důsledky, konkrétně zastavení řízení a zrušení 
rozhodnutí o udělení státního občanství ČR. Z hlediska principu právní jistoty je nezbytné 
změnou regulace chybějící náležitosti doplnit. 

 
1.3.8. Problém 1.2.9. (absence výslovného oprávnění ověřovat trestně správní bezúhonnost 

žadatelů a v této souvislosti nahlížet do evidence přestupků) 
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Podle § 13 odst. 1 ZSO lze státní občanství České republiky udělit, pokud je žadatel 
integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska 
rodinného, pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14. 
Ministerstvo vnitra tak s ohledem na uvedené posuzuje v rámci rozhodování o žádosti 
o udělení státního občanství České republiky rovněž integraci žadatele po stránce sociální. 
Tento aspekt integrace zahrnuje mimo jiné postoj žadatele k dodržování právního řádu 
České republiky. Pro posouzení celkového postoje žadatele o udělení státního občanství 
České republiky k respektování právního řádu je žádoucí vyhodnotit i jeho přístup k plnění 
povinností na úseku správního práva trestního. Podmínka posuzování sociální integrace je 
stanovena pouze obecně. Ministerstvo vnitra zatím nedisponuje výslovným oprávněním 
ověřovat trestně správní bezúhonnost žadatelů a v této souvislosti nahlížet do evidence 
přestupků, jejímž prostřednictvím by bylo možné úřední cestou jednoduše ověřit, zda se 
žadatel nedopouštěl páchání přestupků. Do této evidence jsou zapisovány přestupky, které 
lze z hlediska posouzení přístupu žadatele k plnění povinností v oblasti správního trestání 
považovat za nejdůležitější právě z hlediska sociální integrace (zejména přestupky proti 
majetku, proti občanskému soužití a většina přestupků proti veřejnému pořádku). 
Vzhledem k tomu, že jsou přestupky typově méně závažným jednáním než trestné činy, 
bylo by na místě za nesplnění uvedené podmínky pro udělení státního občanství ČR 
považovat, pokud by byl žadatel uznán pravomocně vinným ze spáchání minimálně dvou 
přestupků v posuzovaném období 3 let ke dni podání žádosti, které se zapisují do evidence 
přestupků, v případě, že by došlo k zápisu rozhodnutí o vině do této evidence. 
Navrhuje se proto nově v § 14 odst. 9 ZSO výslovně stanovit, že státní občanství České 
republiky lze udělit žadateli, který nebyl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně 
uznán vinným z uvedeného typu přestupků.  

 
1.4.  Identifikace dotčených subjektů 
 

 Dotčenými subjekty budou vždy Ministerstvo vnitra, krajské úřady a Úřady městských 
částí Praha 1 - 22 i matriční úřady, které vykonávají přenesenou působnost na úseku státního 
občanství. 
 S ohledem na možnost podání žádosti o udělení státního občanství České republiky dle 
§ 28 ZSO, prohlášení § 31 až § 36 ZSO a prohlášení dle § 40 ZSO v cizině u zastupitelského 
úřadu, budou dotčenými úřady i zastupitelské úřady České republiky v cizině. 
 K žádosti o udělení státního občanství podle § 11 a § 28 ZSO je vyžadováno stanovisko 
obecního úřadu z místa pobytu dítěte či fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, 
Policie České republiky a orgánu sociálně - právní ochrany dětí. Dotčenými úřady tak jsou 
i obecní úřady, Policie České republiky a orgány sociálně - právní ochrany dětí. 
K žádosti o udělení státního občanství podle § 11 a následujících ZSO, kterou podal žadatel 
starší 15 let, je vyžadováno stanovisko Policie České republiky a zpravodajských služeb 
České republiky (tato stanoviska se nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované 
informace). Dotčenými úřady jsou kromě Policie ČR rovněž zpravodajské služby České 
republiky. 
 Novela se dotkne především cizinců, žádajících o udělení státního občanství ČR nebo 
těch, kteří učiní prohlášení o nabytí státního občanství ČR. 

 
1.5.  Popis cílového stavu 
 

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



17 
 

1.5.1. Úplná integrace nových státních občanů do prostředí České republiky. Nástrojem bude 
změna regulace spočívající v zavedení zvláštního způsobu udělení státního občanství na 
základě § 16a ZSO. Nově by tak osoby vymezené ve stávajícím § 35 odst. 1 prokazovali 
úspěšné absolvování alespoň 3 školní roků vzdělávání  v českém vyučovacím jazyce na 
základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané do školského 
rejstříku nebo splnění studijních povinností alespoň za 3 akademické roky studia 
uskutečňovaného v českém jazyce na veřejné vysoké škole, státní vysoké škole nebo 
soukromé vysoké škole podle zákona upravujícího vysoké školy. Přínosem bude příznivější 
a bezpečnější občanské soužití, více podnikatelských i pracovních příležitostí, kulturní 
obohacení majoritní společnosti, posílení důvěry v majoritu. 

1.5.2. Eliminace bezpečnostního rizika pro stát. Nástrojem bude zavedení státobezpečnostní 
prověrky u stávajících prohlašovatelů podle § 35 ZSO a rozšíření spolupráce s Policií České 
republiky a zpravodajskými službami. Dalším nástrojem bude zavedení podmínky trestní 
bezúhonnosti jako předpokladu pro nabytí českého státního občanství podle § 31 a § 36 
ZSO. Přínosem bude vyšší bezpečnost v prostřední České republiky, posílení ochrany 
základních bezpečnostních zájmů státu, posílení důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky 
státu a posílení pocitu bezpečí všech obyvatel České republiky. 

1.5.3. Dosažení jednotné terminologie právního řádu. Nástrojem bude změna regulace 
spočívající v přizpůsobení terminologie stávajícího § 7 ZSO českému právnímu řádu 
i zahraničním právním úpravám. Přínosem bude vyloučení duplicit při určování otcovství 
českých státních občanů zejména u dětí narozených v zahraničí, posílení právní jistoty 
zejména rodičů uvedených dětí a posílení důvěry ve veřejnou správu.  

1.5.4. Vyloučení osob, u kterých není vytvořen genuine link, pokud jde o vztah k českému 
státu, z možnosti nabýt české státní občanství prohlášením podle § 32 a § 36 ZSO. 
Nástrojem bude změna regulace. Přínosem bude odstranění bezdůvodné nevyváženosti 
mezi požadavkem na skutečnou vazbu k České republice u osob, které o státní občanství 
České republiky žádají, a požadavky na tuto vazbu u přímých potomků prohlašovatelů 
podle § 32 nebo dětí, které nabývají české státní občanství prohlášením podle § 36. 

1.5.5. Docílení úplnosti údajů vedených v informačním systému Ústřední státoobčanské 
evidence. Nástrojem bude změna regulace, metodická a kontrolní činnost Ministerstva 
vnitra a krajských úřadů. Přínosem budou komplexnější a přesnější údaje vedené 
v informačním systému Ústřední státoobčanské evidence, zkvalitnění činnosti veřejné 
správy na úseku státního občanství zejména pokud jde o plnění povinnosti poskytovat 
informace, kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti na úseku státního občanství nebo 
dosažení nápravy zjištěných nedostatků.  

1.5.6. Odstranění privilegovaného postavení státních občanů Slovenské republiky a docílení 
toho, aby bývalí občané Slovenské republiky byli do budoucna vnímáni na stejné úrovni 
jako ostatní občané Evropské unie. Nástrojem bude změna regulace. Přínosem bude 
dosažení rovného postavení občanů Evropské unie a zjednodušení právní úpravy.  

1.5.7. Odstranění nepřesností stávající regulace na základě poznatků z aplikační praxe 
Ministerstva vnitra a krajských úřadů. Nástrojem bude zejména změna regulace. Přínosem 
bude příznivější a bezpečnější občanské soužití, posílení právní jistoty, zejména účastníků 
řízení, zlepšení přehlednosti zákonné úpravy a posílení důvěry ve státní správu. 

1.5.8. Prohloubení sociální integrace nových státních občanů. Nástrojem bude změna regulace 
spočívající v zavedení nové dílčí podmínky pro udělení státního občanství, na jejímž 
základě bude správní orgán ověřovat přístup žadatele k plnění povinností na úseku 
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správního práva trestního. Přínos lze spatřovat v příznivějším a bezpečnějším občanském 
soužití.  

 
1.6.  Zhodnocení rizika 
 
 Vzhledem k tomu, že problémy současné právní úpravy jsou dílčí a vzájemně 
různorodé, mají stejný charakter také rizika spojená s nepřijetím navrhované změny právní 
úpravy. Rizika spojená s nepřijetím navržené změny regulace lze popsat následujícím 
způsobem. 
1.6.1. Riziko zvyšování počtu nových českých státních občanů, kteří nemají dostatečnou 

znalost českého jazyka a českých reálií a nejsou tak integrováni do majoritní společnosti 
České republiky, prohlubování integrační bariéry, sociální izolovanosti a nedůvěry 
v majoritní společnost. 

1.6.2. Riziko zvyšování počtu nových českých státních občanů, kteří představují ohrožení 
bezpečnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických základů, životů, zdraví, 
majetkových hodnot a dalších základních zájmů nejen českého státu, ale i ostatních 
demokratických států a jejich obyvatel. Jedná se o riziko nejvyšší závažnosti 
s celospolečenským dopadem, přestože by se pravděpodobnost výskytu jednotlivých 
případů, kdy by došlo k odmítnutí prohlášení o nabytí českého státního občanství z důvodu 
bezpečnostního rizika, dala za období jednoho kalendářního roku vyjádřit jednotkami (cca 
do 10 případů) za rok.  

1.6.3. Riziko zneužívání možnosti stát se zjednodušeným způsobem občanem České republiky 
na základě prohlášení o nabytí státního občanství a navazující riziko zvyšování počtu 
nových českých občanů, kteří nehovoří českým jazykem, neznají české reálie a v jejichž 
vztahu k českému státu absentuje genuine link. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je 
značná.  

1.6.4. Riziko zachování terminologické nekompatibility a zvyšování počtu případů, kdy 
dochází při určování otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů k obcházení zákona. 

1.6.5. Riziko prohlubování nedostatků v Informačním systému ústřední státoobčanské 
evidence, zejména zvyšování nepřesnosti a nekomplexnosti evidovaných údajů. 

1.6.6. Riziko zachování neopodstatněné nerovnosti mezi státními občany Slovenské republiky 
a ostatními občany členských států Evropské unie při nabývání státního občanství České 
republiky. 

1.6.7. Riziko zbytečného finančního zatížení rodičů, zachování stavu právní nejistoty 
a posílení nedůvěry ve státní správu v případech nabývání státního občanství České 
republiky na základě prokázání otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého 
posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.   

1.6.8. Riziko nepromítnutí poznatků z aplikační praxe dotčených úřadů do stávající právní 
úpravy, kterou by na jejich základě bylo možné zpřesnit a lépe přizpůsobit aktuální situaci, 
a přetrvávání stavu právní nejistoty účastníků řízení o žádosti o udělení státního občanství 
zejména při prokazování splnění podmínek pro jeho udělení.  

  
2.  Návrh variant řešení 
 
 2.1. Varianta 1 - nulová 
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 Předpokládá zachování stávajícího stavu a ponese s sebou všechna výše uvedená rizika 
spojená se současným právním stavem.  
 
 2.2. Varianta 2   
 
a) Předpokládá zachování způsobu zjednodušeného nabytí státního občanství ČR v § 35 ZSO a 
jeho úpravu spočívající v zavedení nových podmínek absolvování studia v českém jazyce 
a posouzení bezpečnostního rizika prohlašovatelů pro český stát. 
 
V § 35 odst. 1 by měly být nově formulovány podmínky faktického pobytu na území České 
republiky a prokázání studia v českém jazyce tak, že prohlášení o nabytí státního občanství 
České republiky může učinit fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud 
se ke dni prohlášení skutečně zdržovala na území České republiky po dobu alespoň 8 let a 
doloží, že úspěšně absolvovala alespoň 3 školní vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na 
základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané do školského 
rejstříku nebo splnila studijní povinnosti alespoň za 3 akademické roky studia uskutečňovaného 
v českém jazyce na veřejné vysoké škole, státní vysoké škole nebo soukromé vysoké škole 
podle zákona upravujícího vysoké školy.  
 
V § 35 odst. 2 by měly být nově stanoveny doklady, které prohlašovatel připojí k prohlášení, 
které by prokazovaly splnění nově zaváděných podmínek. Jednalo by se o rodný list, doklady, 
kterými prohlašovatel prokáže, že se ke dni prohlášení skutečně zdržoval na území České 
republiky po stanovenou dobu a doklady prokazující studium, zejména potvrzení o délce studia 
a vykonaných zkouškách, vysvědčení nebo diplom s dodatkem. 
 
V § 35 odst. 3 by měla být nově stanovena podmínka státobezpečnostní spolehlivosti, tak, že 
by bylo nově stanoveno, že státní občanství České republiky nemůže prohlášením nabýt fyzická 
osoba, která ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické 
základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty. 
 
V odst. 4 by mělo být nově stanoveno, obdobně jako je tomu v případě klasické žádosti 
o udělení státního občanství podle § 11 a následujících ZSO, že si k prohlášení ministerstvo 
vyžádá stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky; tato 
stanoviska se nestávají součástí spisu a jsou vyloučena z nahlížení do spisu, pokud obsahují 
utajované informace. Prohlašovatel není oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které 
jsou za podmínek tohoto odstavce uchovávány odděleně mimo spis. S těmito podklady se může 
seznámit pouze oprávněná úřední osoba ministerstva. V případě, že v řízení vyjde na základě 
stanoviska Policie České republiky nebo zpravodajské služby, které obsahuje utajované 
informace, najevo, že prohlašovatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní 
celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, v odůvodnění 
rozhodnutí se pouze uvede, že k odmítnutí prohlášení došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti 
státu. 
 
V odst. 5 by mělo být výslovně stanoveno, že je rozhodnutí o odmítnutí prohlášení o nabytí 
státního občanství České republiky podle odst. 4 vyloučeno z přezkoumání soudem. 
 
Tato úprava by ministerstvu umožnila vyžádání podkladů k posouzení, zda prohlašovatel 
neohrožuje důležité státní zájmy a nepředstavuje pro Českou republiku bezpečnostní riziko. 
K prověření skutečností vztahujících se k bezpečnosti státu budou vyžádána stanoviska Policie 
České republiky a zpravodajských služeb České republiky, která se nestanou součástí spisu, 
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vedeného k prohlášení, pokud budou obsahovat informace podléhající utajení podle zvláštního 
právního předpisu, tak aby nedošlo k znehodnocení poznatků získaných Policií České republiky 
a zpravodajskými službami České republiky ve vztahu k žadateli a dalším fyzickým osobám.  
 
Nová právní úprava by měla sloužit výlučně k ochraně základních bezpečnostních zájmů státu 
a jako taková představuje legitimní a přiměřené omezení. Nelze připustit, aby se prohlašovatel, 
jehož působení ohrožuje základní bezpečnostní zájmy státu, mohl seznamovat s obsahem 
stanoviska Policie České republiky nebo zpravodajské služby, když by takový postup mohl 
vážně ohrozit operativně pátrací úkony Policie České republiky a zpravodajských služeb a 
v důsledku rovněž lidské životy. Z hlediska ochrany uvedených zájmů nelze stanoviska Policie 
České republiky nebo zpravodajské služby, resp. informace v těchto stanoviscích uvedené 
v řízení o udělení státního občanství (a případně i v následném rozkladu) detailně zmiňovat 
nebo odkazovat na tyto informace v odůvodněních rozhodnutí, kdy bude prohlášení odmítnuto 
z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, ochrany jeho svrchovanosti a územní celistvosti, 
demokratických základů a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot. Uvedení takových 
skutečností v odůvodnění rozhodnutí by mělo za následek prozrazení utajovaných informací, 
jež jsou v těchto stanoviscích obsaženy, což by bylo z hlediska bezpečnosti státu krajně 
nežádoucí. Návrh zákona tak předpokládá, že v těchto případech ministerstvo pouze uvede, že 
prohlášení bylo odmítnuto právě z těchto důvodů, což zajistí, aby odůvodnění rozhodnutí 
obsahovalo alespoň základní informaci o tom, co bylo důvodem pro zamítnutí žádosti. I proti 
těmto rozhodnutím bude možné podat rozklad. 
 
Navrhovaná právní úprava by měla mít pozitivní dopad v oblasti integrace cizinců do majoritní 
společnosti a na bezpečnostní situaci státu. Přínosem bude příznivější a bezpečnější občanské 
soužití, více podnikatelských i pracovních příležitostí, kulturní obohacení majoritní společnosti 
a zároveň vyšší bezpečnost v prostřední České republiky, posílení ochrany základních 
bezpečnostních zájmů státu, posílení důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky státu a posílení 
pocitu bezpečí všech obyvatel České republiky. 
 
b) Předpokládá vypuštění § 35 ZSO bez náhrady a tím zrušení jednoho ze zjednodušených 
způsobů nabytí českého státního občanství. 
 
Fyzické osoby, které by mohly nabýt české státní občanství zjednodušeným způsobem podle  § 
35 ZSO, by měly nadále možnost podat žádost o udělení státního občanství podle § 11 
a následujících ZSO. V průběhu klasické naturalizační procedury by tyto osoby musely 
prokazovat splnění podmínek stanovených v §13 a 14 ZSO, včetně prokazování integrace 
v české společnosti, absolvování alespoň tříletého studia v českém jazyce a státobezpečnostní 
spolehlivosti.  
 
Navrhovaná právní úprava by tak měla stejný dopad a stejné přínosy jako předchozí varianta 2. 
a). 
 
c) Předpokládá vypuštění § 35 ZSO a jeho nahrazení zjednodušeným způsobem nabytí českého 
státního občanství nově upraveným v § 16a ZSO. 
 
Fyzické osoby, které mohly nabýt české státní občanství zjednodušeným způsobem podle  § 35 
ZSO, by měly nadále možnost nabýt české státní občanství na základě žádosti o jeho udělení 
podle § 16a ZSO. V průběhu zjednodušené naturalizační procedury by tyto osoby musely 
prokazovat splnění podmínek stanovených v §13 a 14 odst. 3,4 a 5 ZSO, tj.  podmínky integrace 
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v české společnosti, státobezpečnostní spolehlivosti, trestní bezúhonnosti, znalosti českého 
jazyka a českých reálií.  
 
V § 16a odst. 1 ZSO by měly být nově formulovány podmínky pro podání žádosti, týkající se 
věku žadatelů, a dále podmínky existence povoleného trvalého a délky skutečného pobytu na 
území České republiky. V odstavci 2 by pak mělo být výslovně stanoveno, že žadatel nemusí 
splňovat podmínky stanovené v § 14 ZSO s výjimkou podmínek stanovených v § 14 odst. 3 až 
5.  
 
Žadatel by k žádosti připojil doklady stanovené v § 19 a 20 ZSO s výjimkou dokladů uvedených 
v § 20 odst. 4 ZSO, který výslovně stanoví, že 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. Jednalo by se o matriční doklady, doklady o trestní bezúhonnosti, životopis, 
doklady prokazující znalost českého jazyka a českých reálií nebo doklady, které je nahrazují 
(zejména potvrzení o délce studia a vykonaných zkouškách, vysvědčení nebo diplom 
s dodatkem), a také doklady, kterými žadatel prokáže, že se ke dni podání žádosti skutečně 
zdržoval na území České republiky po stanovenou dobu a doklady prokazující studium. 
 
Žadatel by zároveň prokazoval splnění podmínek stanovených v § 13 odst. 1 a 2. Nebylo by 
proto nutné stanovit samostatně pro uvedenou skupinu fyzických osob podmínku integrace 
v majoritní společnosti a podmínku státobezpečnostní spolehlivosti. Obdobně jako je tomu 
v případě klasické žádosti o udělení státního občanství podle § 11 a následujících ZSO by si 
ministerstvo k žádosti vyžádalo stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb 
České republiky. Pokud by na jejich základě vyšlo najevo, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, 
jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové 
hodnoty, v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu 
ohrožení bezpečnosti státu. Takové rozhodnutí by i v těchto případech bylo vyloučeno z 
přezkoumání soudem. 
 
Tato úprava by ministerstvu umožnila vyžádání podkladů k posouzení, zda prohlašovatel 
neohrožuje důležité státní zájmy a nepředstavuje pro Českou republiku bezpečnostní riziko. 
K prověření skutečností vztahujících se k bezpečnosti státu budou vyžádána stanoviska Policie 
České republiky a zpravodajských služeb České republiky, která se nestanou součástí spisu, 
vedeného k prohlášení, pokud budou obsahovat informace podléhající utajení podle zvláštního 
právního předpisu, tak aby nedošlo k znehodnocení poznatků získaných Policií České republiky 
a zpravodajskými službami České republiky ve vztahu k žadateli a dalším fyzickým osobám.  
 
Navrhovaná právní úprava by měla sloužit výlučně k ochraně základních bezpečnostních zájmů 
státu a jako taková představuje legitimní a přiměřené omezení, obdobně jako u varianty 2. a) a 
b). Obdobně jako varianty 2. a) a b) by měla mít navrhovaná právní úprava pozitivní dopad 
v oblasti integrace cizinců do majoritní společnosti a na bezpečnostní situaci státu. Přínosem 
by zde stejně jako u variant varianty 2. a) a b) bylo příznivější a bezpečnější občanské soužití, 
více podnikatelských i pracovních příležitostí, kulturní obohacení majoritní společnosti a 
zároveň vyšší bezpečnost v prostřední České republiky, posílení ochrany základních 
bezpečnostních zájmů státu, posílení důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky státu a posílení 
pocitu bezpečí všech obyvatel České republiky. 
 
Navrhovaná právní úprava by tak měla obdobný dopad a stejné přínosy jako předchozí varianty 
2. a) a 2. b). 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1.  Identifikace nákladů a přínosů 
 
 
3.2.  Náklady 
 
Varianta 1. 
 
Tato varianta přináší náklady v dosavadní výši dle stávající právní úpravy, nikoliv v míře 
zvýšené (pokud nepůjde o jiné vlivy, než návrh regulace). 
 
Varianta 2. a) 
 
Přesun příslušnosti k rozhodování o prohlášeních o nabytí státního občanství ČR dle § 35 ZSO 
z krajských úřadů na Ministerstvo vnitra a současné zavedení posuzování bezpečnostního rizika 
prohlašovatelů pro český stát u tohoto způsobu nabývání státního občanství si vyžádá částku 
zhruba 1.800.400,- Kč ročně v souvislosti s navýšením personální kapacity služebních míst v 
rámci Ministerstva vnitra v rozsahu 3 míst ve 13. platové třídě. Obdobným způsobem by mohlo 
dojít k navýšení personálních nákladů u Policie ČR a u zpravodajských služeb. Naopak 
krajským úřadům se náklady spojené s výkonem přenesené působnosti, pokud jde o řízení podle 
§ 35 zákona o státním občanství, sníží na minimum, resp. odpadnou. 
 
Varianta 2. b) 
 
Půjde o vypuštění § 35 ZSO ze zákona. Jde o zrušení možnosti fyzické osobě ve věku 18 až 21 
let učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud má na území České 
republiky povolen trvalý pobyt, nejpozději od svých 10 let se ke dni učinění prohlášení dvě 
třetiny doby oprávněně zdržuje v České republice a nebyla pravomocně odsouzena pro trestný 
čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Tato varianta nepřináší 
žádné nové náklady. 
 
Varianta 2. c) 
 
Půjde o vypuštění § 35 ZSO ze zákona a jeho nahrazení novou naturalizační procedurou. Nadále 
by byla zachována fyzické osobě ve věku 18 až 21 let možnost nabýt zjednodušeným způsobem 
státní občanství České republiky. Tato varianta přináší přiměřené náklady jako varianta 2. a), 
avšak pokud je o možné navýšení personálních nákladů u Policie ČR a u zpravodajských 
služeb, měly by být tyto náklady ve snížené míře než u varianty 2.a). Důvodem je zachování 
stejné naturalizační procedury jako u žádostí podávaných podle § 11  a následujících, avšak ve 
zjednodušené podobě. Nebylo by tak nezbytné zavádět za účelem ověřování státobezpečnostní 
spolehlivosti žadatelů podle § 16a novou agendu, jako by tomu bylo v případě zachování 
institutu prohlášení podle § 35. 
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3.3.  Přínosy 
 
Varianta 1. 
 
U této varianty se přínosy nemění. 
  
Varianta 2. a) 
 
Navrhovaná právní úprava by měla znamenat přínos v oblasti integrace cizinců do majoritní 
společnosti a na bezpečnostní situaci státu. Konkrétním přínosem bude příznivější 
a bezpečnější občanské soužití, více podnikatelských i pracovních příležitostí, kulturní 
obohacení majoritní společnosti a zároveň vyšší bezpečnost v prostřední České republiky, 
posílení ochrany základních bezpečnostních zájmů státu, posílení důvěry veřejnosti 
v bezpečnostní složky státu a posílení pocitu bezpečí všech obyvatel České republiky. 
 
Finančním přínosem bude snížení nákladů krajských úřadů spojených s výkonem přenesené 
působnosti, pokud jde o řízení podle § 35 ZSO na minimum. 
 
Dalším přínosem bude pro fyzické osoby, které jsou cizími státními občany, zachování  
zjednodušené možnosti nabytí českého státního občanství a tím posílení důvěry cizinců 
v majoritní českou společnost.   
 
Varianta 2. b) 
 
Navrhovaná právní úprava by měla znamenat stejný přínos v oblasti integrace cizinců do 
majoritní společnosti a na bezpečnostní situaci státu jako varianta 2. a). 
 
Finančním přínosem bude snížení nákladů krajských úřadů spojených s výkonem přenesené 
působnosti, pokud jde o řízení podle § 35 ZSO na minimum a úspora nákladů u Ministerstva 
vnitra [oproti variantě 2a)] za řízení o prohlášeních podle § 35 ZSO vypuštěním tohoto způsobu 
nabývání státního občanství z právního řádu. 
 
Varianta 2. c) 
 
Navrhovaná právní úprava by měla znamenat stejné přínosy jako varianta 2. a).  
 
 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

 PŘÍNOSY      /   body NÁKLADY ZVÝŠENÉ   
/   body 

NÁKLADY SNÍŽENÉ    
/    body 

BODY 

VARIANTA 
1 

beze změny                   
 
0 

beze změny           
 
0 

beze změny            
 
0 0 

VARIANTA 
2. a) 

- v oblasti integrace cizinců 
do majoritní společnosti a 
na bezpečnostní situaci 
státu, konkrétně příznivější 
a bezpečnější občanské 
soužití, více 
podnikatelských 

- zhruba 1.800.400,- 
Kč ročně v souvislosti 
s navýšením 
personální kapacity 
služebních míst 
v rámci Ministerstva 
vnitra v rozsahu 3 

- snížení nákladů 
krajských úřadů 
spojených s výkonem 
přenesené působnosti, 
pokud jde o řízení 
podle § 35 ZSO na 

4 
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i pracovních příležitostí, 
kulturní obohacení majoritní 
společnosti a zároveň vyšší 
bezpečnost v prostřední 
České republiky, posílení 
ochrany základních 
bezpečnostních zájmů 
státu, posílení důvěry 
veřejnosti v bezpečnostní 
složky státu a posílení 
pocitu bezpečí všech 
obyvatel České republiky 
- finanční, spočívající ve 
snížení nákladů krajských 
úřadů  
-  další přínos - posílení 
důvěry cizinců v majoritní 
českou společnost.                     
3            

míst ve 13. platové 
třídě  
- obdobným 
způsobem by mohlo 
dojít k navýšení 
personálních nákladů 
u Policie ČR 
a u zpravodajských 
služeb 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
0 

minimum, resp. jejich 
odpadnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
1 

VARIANTA 
2. b) 

- v oblasti integrace cizinců 
do majoritní společnosti a 
na bezpečnostní situaci 
státu stejné jako 
VARIANTA 2a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

- nepřináší žádné 
nové náklady     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
2 

- snížení nákladů 
krajských úřadů 
spojených s výkonem 
přenesené působnosti, 
pokud jde o řízení 
podle § 35 ZSO na 
minimum, resp. jejich 
odpadnutí 
- úspora nákladů 
u Ministerstva vnitra 
[oproti variantě 2a)] za 
řízení o prohlášeních 
podle § 35 ZSO 
vypuštěním tohoto 
způsobu nabývání 
státního občanství 
z právního řádu     
2    5 

VARIANTA 
2. c) 

stejné jako varianta 2a)  
a navíc  
- další přínos spočívající 
v nižších nákladech pokud 
jde o předpokládané 
personální náklady u 
Policie ČR 
a u zpravodajských služeb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

- zhruba 1.800.400,- 
Kč ročně v souvislosti 
s navýšením 
personální kapacity 
služebních míst 
v rámci Ministerstva 
vnitra v rozsahu 3 
míst ve 13. platové 
třídě  
- mohlo by dojít 
k navýšení 
personálních nákladů 
u Policie ČR 
a u zpravodajských 
služeb, avšak 
v nižším rozsahu než 
u varianty 2a) 
 
1 

- snížení nákladů 
krajských úřadů 
spojených s výkonem 
přenesené působnosti, 
pokud jde o řízení 
podle § 35 ZSO na 
minimum, resp. jejich 
odpadnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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V tabulce jsou podle stanovených kritérií přínosu, zvýšených a snížených nákladů porovnány 
jednotlivé varianty řešení. Z tabulky je patrné, že nejvhodnější variantou se jeví varianta 2. c), 
neboť její přínosy jsou v porovnání s náklady nejvyšší. Naopak u varianty 2. b) došlo oproti 
variantě 2. a) i 2c) k úsporám nákladů, tím, že by agenda týkající se nabývání státního občanství 
podle § 35 ZSO nepřešla na Ministerstvo vnitra a tento způsob nabytí státního občanství by byl 
z právního řádu vypuštěn. 
 
Pokud jde o přínosy jednotlivých variant, z tabulky je patrné, že nejvyšší jsou u varianty 2. c). 
Osoby, které mohou podle § 35 ZSO stávající právní úpravy nabývat české státní občanství 
zjednodušeným způsobem, by i při vypuštění § 35 ze zákona měly nadále možnost podat 
„zjednodušenou“ žádost o udělení státního občanství podle § 16a ZSO.  
V průběhu zjednodušené naturalizační procedury by tyto osoby musely prokazovat splnění 
podmínek stanovených v §13 a 14 odst. 3 až 5 ZSO, tedy včetně prokazování integrace v české 
společnosti, znalostí českého jazyka a českých reálií i státobezpečnostní spolehlivosti. Uvedené 
podmínky se v podstatě shodují s podmínkami, které by byly nově zaváděny navrhovanou 
právní úpravou do § 35 ZSO v případě jejího zachování. Konkrétně by se jednalo o zavedení 
podmínky úspěšného absolvování alespoň 3 školních roků vzdělávání v českém vyučovacím 
jazyce na základní škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři zapsané 
do školského rejstříku nebo splnění studijních povinností alespoň za 3 akademické roky studia 
uskutečňovaného v českém jazyce na veřejné vysoké škole státní vysoké škole nebo soukromé 
vysoké škole podle zákona upravujícího vysoké školy a podmínky státobezpečnostní 
spolehlivosti. Cíle prohloubené integrace nových českých občanů a eliminace 
státobezpečnostního rizika by bylo dosaženo v obou zmiňovaných variantách. 
Pro novou právní úpravu proto doporučujeme variantu 2. c).  
  
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
 Odpovědným subjektem za implementaci novely zákona o státním občanství České 
republiky je zejména Ministerstvo vnitra, které vykonává státní správu na úseku státního 
občanství. Odpovědným za implementaci novely zákona budou rovněž krajské úřady a Úřady 
městských částí Praha 1-22, které vykonávají přenesenou působnost na úseku státního 
občanství.  
 Pro zajištění dodržování právní úpravy ze strany dotčených subjektů je možno využít 
stávající mechanismy.  
 Orgánem, který bude odpovědným za zavedení nové regulace do praxe a za vynucení 
dodržování této regulace, bude nadále Ministerstvo vnitra. Nastavit procesy, které by 
napomohly vynucování navrženého řešení novel zákonů, není potřebné. 
 
6.  Přezkum účinnosti regulace 
 
 Účinnost nové regulace bude sledována průběžně v rámci kontrolní a dohledové 
činnosti Ministerstva vnitra formou kontrol na místě podle kontrolního plánu. Jako období, 
které je vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení 
novelizace, se doporučuje doba minimálně 3 let. Tato doba by měla být dostatečně dlouhá pro 
shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti přijaté úpravy a případných podnětů od 
dotčených subjektů. V době 3 let od nabytí účinnosti novely by tak mělo být provedeno první 
souhrnné vyhodnocení účinnosti nové právní úpravy a následně každé 3 další roky. Výsledkem 
může být návrh změn právní úpravy.   
 Přezkoumávat účinnost této právní regulace budou zejména orgány, které s ní budou 
přicházet přímo do styku v rámci běžné činnosti. 
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7.  Konzultace a zdroje dat 
 
 Problematika byla projednávána se zástupci krajských úřadů a Úřadů městských částí 
Praha 1 - 22. Jejich připomínky byly řešeny zejména návrhem nové právní úpravy týkající se § 
31, § 32, § 35, § 37 a § 40 ZSO. 
 Ministerstvo vnitra provedlo konzultace s Ministerstvem zahraničních věcí, na jejichž 
základě byly osloveny zastupitelské úřady České republiky působící v zahraničí za účelem 
zjištění cizí právní úpravy doručování, osvědčování nebo potvrzování státoobčanského statusu 
(resp. zda cizí státy na požádání potvrzují datum a způsob nabytí státního občanství) a určování 
otcovství k dětem narozeným mimo manželství a poskytnutí zjištěných informací. Jejich 
připomínky byly řešeny zejména návrhem nové právní úpravy týkající se zavedení obecnějšího 
pojmu určení otcovství v § 7 a § 28 ZSO.  
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA  
Mgr. Ivana Beránková 
ivana.berankova@mvcr.cz 
974 817 433 
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