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Žádost o stanovisko
Žádáme Vás o stanovisko týkající se problematiky státního občanství upravenou zákonem
č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky) /dále jen zákon/.
1. Podle ust. § 53 zákona jsou státní orgány, orgány územních samosprávných celků,
právnické osoby a fyzické osoby povinny pro účely vedení ústřední evidence fyzických
osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky (dále jen ústřední
evidence) poskytnout ministerstvu potřebnou součinnost sdělováním skutečností
souvisejících s nabytím nebo pozbytím státního občanství České republiky. Jakou
formou budou poskytovat matriční úřady ministerstvu vnitra informace o nabytí státního
občanství např. podle § 6, § 7, § 8, § 10 zákona? Bude to prostřednictvím formuláře
CzechPoint? Je stanovena lhůta, ve které je matriční úřad povinen oznamovací
povinnost splnit?
2. Krajský úřad eviduje k fyzickým osobám, které mají nebo měly v jeho správním obvodu
trvalý pobyt, nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky. Jakým způsobem
bude krajský úřad informován o nabytí státního občanství (např. § 6, § 7, § 8, § 10
zákona)? Oznamovací povinnost matričních úřadů vůči krajským úřadům není
zákonem stanovena.
3. Předpokládáme, že zavedení informace o nabytí státního občanství osvojením do
informačního systému evidence obyvatel zavede matriční úřad podle ust. § 4a zákona
č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je náš předpoklad správný?
4. K § 7 odst. 2 zákona: V zápise z porad MVČR s krajskými úřady je uvedeno, že
v případě narození dítěte, jehož matka není státní občankou České republiky, státu
Evropské unie ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, ani není
bezdomovkyní, a je určeno otcovství k dítěti před jeho narozením, dítě má být
zavedeno do informačního systému evidence obyvatel (ISEO) přes CzechPoint –
formulář narození. Rodiče dítěte po určité době prokážou matričnímu úřadu otcovství
matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona
o znalcích a tlumočnících. Matriční úřad by měl provést zápis do ISEO (formulář
souhlasného prohlášení o určení otcovství). Nenastanou v praxi z důvodu retroaktivity
problémy z důvodu nabytí státního občanství dítěte od narození zpětně?

5. K § 4 a § 7 zákona: Domníváme se, že pokud bude určeno otcovství k dítěti
souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte, dojde k nabytí státního
občanství dítěte narozením podle § 4 zákona. V tomto případě je splněna podmínka,
že alespoň jeden z rodičů je občanem České republiky (§ 779 občanského zákoníku),
tzn., že dítě nebude zapsáno v ústřední evidenci vedené ministerstvem vnitra a ani
v krajské evidenci vedené krajským úřadem. Ustanovení § 7 zákona lze pak uplatňovat
v případech, kdy bylo určení otcovství souhlasným prohlášením matky a muže učiněno
po narození dítěte.
6. K § 35 odst. 1 písm. b) zákona: Na základě textu uvedeného ustanovení se
domníváme, že žadatel se nemusí v den svých desátých narozenin oprávněně
zdržovat na území České republiky. Krajský úřad by měl zkoumat, jestli prohlašovatel
se oprávněně zdržuje na území ČR minimálně dvě třetiny doby, jejíž počátek začíná
dnem dovršení věku 10 let a končí dnem, kdy prohlašovatel učiní prohlášení před
krajským úřadem. Příklad: Jan Novák se narodil dne 01.01.1995. Na území České
republiky se oprávněně zdržuje od 01.02.2005 (měsíc po dovršení věku 10 let), a to až
ke dni, kdy učiní prohlášení. Jan Novák učiní prohlášení o nabytí státního občanství dle
§ 35 zákona dne 01.02.2014. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínku oprávněného
pobytu na území České republiky Jan Novák splňuje, protože se v uvedeném časovém
období (9 let a 1 měsíc) pouze jeden měsíc na území ČR nezdržoval, což je víc než
zákonem stanovené dvě třetiny. Naše stanovisko opíráme i o důvodovou zprávu
k zákonu, kde je mimo jiné uvedeno: „Jednou z podmínek pro učinění prohlášení bude
povolený trvalý pobyt na území České republiky, aniž by byla stanovena délka, a dále
oprávněné zdržování na území České republiky po dvě třetiny zákonem stanovené
doby.“.
7. K § 37 odst. 2 zákona: Zákon stanoví, že k nabytí státního občanství České republiky
dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou
prohlášení podle § 34 zákona. Domníváme se, že na žádost občana můžeme vystavit
písemné potvrzení, kdy došlo k převzetí listiny o nabytí státního občanství. Pokud
občan převezme listinu osobně nebo ji přinese na krajský úřad lze dle našeho názoru
na zadní stranu této listiny vyznačit potvrzení o převzetí listiny, které podepíše
příslušný pracovník krajského úřadu a opatří otiskem úředního razítka, např.:
„K převzetí Listiny o nabytí státního občanství ČR č.j. KUOK …../2014 prohlašovatelem
panem ………………………. došlo dne ……………………..
jméno, příjmení
pracovnice Krajského úřadu
Olomouckého kraje“.
Je tento postup správný?
8. K § 41 písm. c) a d): Od jaké doby se počítá stáří jednoho roku uvedených dokladů?
Jedná se o datum uvedený na listině nebo se tady uplatní § 71 odst. 2 správního řádu
(definice co se považuje za datum vydání)?
9. K § 20 odst. 1 písm. b) /k § 14 odst. 6/: V zákoně jsme nenašli žádnou úlevu pro
splnění této povinnosti pro žadatele, kteří nejsou zletilí a ani pro žadatele, kteří nejsou
plně svéprávní. Znamená to, že uvedená potvrzení se budou dokládat i v případě, že
rodiče dítěte žádají o udělení státního občanství pro své dítě, které má např. 7 let?
10. Prohlašovatel učiní prohlášení o nabytí státního občanství prohlášením u krajského
úřadu a současně dle § 33 správního řádu si zvolí zmocněnce k převzetí listiny o
nabytí státního občanství prohlášením. Krajský úřad vydá listinu a zašle (předá) ji
zmocněnci prohlašovatele. Domníváme se, že k nabytí státního občanství
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prohlašovatele dojde podle § 37 odst. 3 zákona dnem převzetí listiny o nabytí státního
občanství zmocněncem prohlašovatele.
11. Prohlašovatel pozbyl státní občanství České republiky z důvodu existence smluv o
úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství (smlouvy uzavřené
Československou socialistickou republikou s dalšími socialistickými nebo lidově
demokratickými státy). Prohlašovatel učiní prohlášení dle § 31 zákona, žádný doklad
k prokázání pozbytí státního občanství nemá, protože k zániku občanství došlo na
základě mezinárodní smlouvy. Je nutné v tomto případě zkoumat datum pozbytí
státního občanství, pokud ano, které datum se považuje za datum pozbytí státního
občanství?
S pozdravem

JUDr. Marie Mazánková
vedoucí odboru správního a legislativního
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