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keÂ osobeÏ vznikleÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona povinnost
slozÏit kauci, rovnajõÂcõÂ se vyÂsÏi majetkoveÂho podõÂlu
opraÂvneÏneÂ osoby nevyporÏaÂdaneÂho ve stanoveneÂ lhuÊteÏ.
(3) Kauci podle odstavce 1 nebo 2 slozÏõÂ povinnaÂ
osoba, druzÏstvo a praÂvnickaÂ osoba vzniklaÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona na zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet PozemkoveÂho fondu CÏeskeÂ republiky, a to do 30 dnuÊ ode dne rozhodnutõÂ okresnõÂho uÂrÏadu, a to v peneÏzõÂch.
(4) PozemkovyÂ fond CÏeskeÂ republiky vraÂtõÂ povinneÂ osobeÏ nebo druzÏstvu a praÂvnickeÂ osobeÏ vznikleÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona kauci podle odstavce 1 nebo 2
nebo jejõÂ prÏõÂslusÏnou cÏaÂst do 30 dnuÊ ode dne, kdy se dozvõÂ o tom, zÏe opraÂvneÏneÂ naÂroky podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ byly vyporÏaÂdaÂny nebo zÏe majetkovyÂ podõÂl byl vydaÂn.
§4
(1) V rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty nebo povinnosti slozÏit kauci se postupuje podle obecnyÂch prÏedpisuÊ
o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.

(3) VyÂnos z pokut je prÏõÂjmem PozemkoveÂho fondu CÏeskeÂ republiky.6)
§5
PuÊsobnost okresnõÂch uÂrÏaduÊ stanovenou § 2 tohoto
zaÂkona vykonaÂvaÂ v Praze MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta
Prahy.
§6
ZaÂkon cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch
vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/1992 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 13 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹PraÂvo na vydaÂnõÂ
nemovitosti podle § 6 muÊzÏe opraÂvneÏnaÂ osoba uplatnit
do 31. ledna 1993.ª.
2. V § 13 odst. 1 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ dalsÏõÂ veÏta,
kteraÂ znõÂ: ¹NaÂhrady za mrtvyÂ a zÏivyÂ inventaÂrÏ podle
§ 20 muÊzÏe opraÂvneÏnaÂ osoba uplatnit do 31. brÏezna
1993.ª.
§7

(2) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty
nebo povinnosti slozÏit kauci nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.5)

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Uhde v. r.
Klaus v. r.
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Â K ON
ZA
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
ze dne 29. prosince 1992
o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ rada se usnesla na tomto zaÂkoneÏ:
§1
ObecnaÂ ustanovenõÂ
(1) FyzickeÂ osoby, ktereÂ ke dni 31. prosince 1992
byly staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ republiky a zaÂrovenÏ staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky,

jsou od 1. ledna 1993 staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ republiky.
(2) PrÏi posuzovaÂnõÂ, zda je fyzickaÂ osoba staÂtnõÂm
obcÏanem CÏeskeÂ republiky, poprÏõÂpadeÏ do 31. prosince
1992 byla staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, se postupuje podle prÏedpisuÊ platnyÂch
v dobeÏ, kdy meÏlo dojõÂt k nabytõÂ nebo pozbytõÂ staÂtnõÂho
obcÏanstvõÂ teÂto osoby.1)

5

) § 55 odst. 1 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 569/1991 Sb., o PozemkoveÂm fondu CÏeskeÂ republiky.

6
1

) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 236/1920 Sb., kteryÂm se doplnÏujõÂ a meÏnõÂ dosavadnõÂ ustanovenõÂ o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
a praÂva domovskeÂho v republice CÏeskoslovenskeÂ, zaÂkon cÏ. 152/1926 Sb., o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ cÏeskoslovenskeÂho neÏkteryÂm osobaÂm, zaÂkon cÏ. 60/1930 Sb., jõÂmzÏ se provaÂdõÂ uÂmluva ze dne 16. cÏervence 1928 mezi CÏeskoslovenskem a SpojenyÂmi
staÂty SeveroamerickyÂmi o naturalizaci, zaÂkon cÏ. 194/1949 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ cÏeskoslovenskeÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 39/1969 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â NIÂ STA
Â TNIÂHO OBCÏANSTVIÂ
NABYÂVA
§2
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se nabyÂvaÂ
narozenõÂm (§ 3),
urcÏenõÂm otcovstvõÂ (§ 4),
nalezenõÂm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (§ 5),
prohlaÂsÏenõÂm (§ 6),
udeÏlenõÂm (§ 7 azÏ 12).

a)
b)
c)
d)
e)

§3
NarozenõÂm
DõÂteÏ nabyÂvaÂ narozenõÂm staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky,
a) je-li alesponÏ jeden rodicÏ staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ
republiky nebo
b) jsou-li rodicÏe bezdomovci, alesponÏ jeden z nich
maÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a dõÂteÏ
se na jejõÂm uÂzemõÂ narodõÂ.
§4
UrcÏenõÂm otcovstvõÂ
DõÂteÏ narozeneÂ mimo manzÏelstvõÂ, jehozÏ matka
je cizõÂ staÂtnõÂ obcÏankou nebo bezdomovkynõÂ a otec staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, nabyÂvaÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky
a) dnem souhlasneÂho prohlaÂsÏenõÂ rodicÏuÊ o urcÏenõÂ otcovstvõÂ2) nebo
b) dnem praÂvnõÂ moci rozsudku o urcÏenõÂ otcovstvõÂ.3)
§5
NalezenõÂm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
FyzickaÂ osoba mladsÏõÂ 15 let nalezenaÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky je staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky,
pokud se neprokaÂzÏe, zÏe nabyla narozenõÂm staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ jineÂho staÂtu.
§6
ProhlaÂsÏenõÂm
(1) FyzickaÂ osoba, kteraÂ byla k 31. prosinci 1992
staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, ale nemeÏla ani staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky
ani staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky, si muÊzÏe zvolit
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky prohlaÂsÏenõÂm.
(2) ProhlaÂsÏenõÂ se cÏinõÂ u okresnõÂho uÂrÏadu, v hlavnõÂm
meÏsteÏ Praze u obvodnõÂho uÂrÏadu, ve meÏstech Brno,
Ostrava a PlzenÏ u magistraÂtuÊ teÏchto meÏst (daÂle jen
¹okresnõÂ uÂrÏadª), prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta trvaleÂho pobytu fyzickeÂ osoby, kteraÂ prohlaÂsÏenõÂ cÏinõÂ. V cizineÏ
2
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se toto prohlaÂsÏenõÂ cÏinõÂ prÏed zastupitelskyÂm uÂrÏadem
CÏeskeÂ republiky.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad vydaÂ o prohlaÂsÏenõÂ osveÏdcÏenõÂ.
UdeÏlenõÂm
§7
(1) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky lze na zÏaÂdost
udeÏlit fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ splnÏuje soucÏasneÏ tyto podmõÂnky:
a) maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti neprÏetrzÏityÂ trvalyÂ pobyt alesponÏ peÏt let,
b) prokaÂzÏe, zÏe byla propusÏteÏna ze staÂtnõÂho svazku cizõÂho staÂtu, nebo kteraÂ nabytõÂm staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky pozbude dosavadnõÂ cizõÂ staÂtnõÂ
obcÏanstvõÂ, nejde-li o bezdomovce,
c) nebyla v poslednõÂch peÏti letech pravomocneÏ odsouzena pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin,
d) prokaÂzÏe znalost cÏeskeÂho jazyka.
(2) ManzÏeleÂ mohou podat spolecÏnou zÏaÂdost
o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(3) Ministerstvo sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy
CÏeskeÂ republiky stanovõÂ obecneÏ zaÂvaznyÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem kriteria pro prokazovaÂnõÂ znalostõÂ cÏeskeÂho
jazyka podle odstavce 1 põÂsm. d).
§8
K zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky zÏadatel prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list, pokud uzavrÏel manzÏelstvõÂ, i oddacõÂ list,
poprÏõÂpadeÏ doklad o rozvodu manzÏelstvõÂ nebo
uÂmrtnõÂ list zemrÏeleÂho manzÏela,
b) doklad o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku cizõÂho staÂtu, nejde-li o bezdomovce nebo osobu, kteraÂ nabytõÂm staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky pozbude dosavadnõÂ cizõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
c) vyÂpis z rejstrÏõÂku trestuÊ,
d) zÏivotopis.
§9
(1) RodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jeden z nich, mohou do zÏaÂdosti zahrnout i dõÂteÏ mladsÏõÂ 15 let. K zÏaÂdosti prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list dõÂteÏte,
b) souhlas druheÂho rodicÏe se zmeÏnou staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dõÂteÏte, pokud nebyl zbaven rodicÏovskyÂch
praÂv nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
c) doklad o propusÏteÏnõÂ dõÂteÏte ze staÂtnõÂho svazku cizõÂho staÂtu, nejde-li o bezdomovce nebo osobu, kteraÂ
nabytõÂm staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky pozbude dosavadnõÂ cizõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ.

) § 52 odst. 1 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/1982 Sb. a zaÂkona cÏ. 234/1992 Sb.
) § 54 odst. 1 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb.
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(2) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky lze na zÏaÂdost
zaÂkonneÂho zaÂstupce udeÏlit i dõÂteÏti mladsÏõÂmu 15 let samostatneÏ; k zÏaÂdosti se prÏipojõÂ doklady uvedeneÂ v odstavci 1.
§ 10
(1) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky udeÏluje ministerstvo vnitra CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvo vnitraª); zÏadateli vydaÂ Listinu o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho
obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) ZÏaÂdost se podaÂvaÂ u okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho
podle mõÂsta trvaleÂho pobytu zÏadatele. OkresnõÂ uÂrÏad
oveÏrÏõÂ pohovorem se zÏadatelem jeho znalost cÏeskeÂho jazyka a o vyÂsledku ucÏinõÂ zaÂznam do spisu. Znalost cÏeskeÂho jazyka neprokazuje zÏadatel, kteryÂ je nebo byl
staÂtnõÂm obcÏanem SlovenskeÂ republiky.
§ 11
(1) Ministerstvo vnitra muÊzÏe prominout podmõÂnku stanovenou v § 7 odst. 1 põÂsm. a), maÂ-li zÏadatel
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt a
a) narodil se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
b) zÏije na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky neprÏetrzÏiteÏ alesponÏ
10 let nebo
c) meÏl v minulosti staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky,
poprÏõÂpadeÏ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky nebo
d) byl nezrusÏitelneÏ osvojen staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ
republiky anebo
e) jeho manzÏel (manzÏelka) je staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ
republiky.
(2) Ministerstvo vnitra muÊzÏe daÂle prominout podmõÂnku stanovenou v § 7 odst. 1 põÂsm. b), maÂ-li zÏadatel
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky neprÏetrzÏityÂ trvalyÂ pobyt alesponÏ po dobu peÏti let, pokud praÂvnõÂ prÏedpisy staÂtu, jehozÏ je zÏadatel staÂtnõÂm obcÏanem, neumozÏnÏujõÂ propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku nebo pokud tento staÂt odmõÂtaÂ vydat doklad o propusÏteÏnõÂ zÏadatele ze staÂtnõÂho svazku.
(3) Ministerstvo vnitra muÊzÏe daÂle v prÏõÂpadech
hodnyÂch zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele prominout i podmõÂnku stanovenou v § 7 odst. 1 põÂsm. d).
§ 12
StaÂtoobcÏanskyÂ slib
(1) FyzickaÂ osoba starsÏõÂ 15 let, ktereÂ bylo udeÏleno
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, nabyÂvaÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky podle § 7 dnem slozÏenõÂ tohoto slibu:
¹Slibuji na svou cÏest veÏrnost CÏeskeÂ republice. Slibuji, zÏe budu zachovaÂvat vsÏechny zaÂkony a jineÂ obecneÏ
zaÂvazneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy. Slibuji, zÏe budu plnit vsÏechny
povinnosti staÂtnõÂho obcÏana CÏeskeÂ republikyª.
(2) DõÂteÏ mladsÏõÂ 15 let zahrnuteÂ do zÏaÂdosti rodicÏuÊ,
nabyÂvaÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky dnem, kdy
je nabyÂvaÂ alesponÏ jeden z rodicÏuÊ; bylo-li staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky tomuto dõÂteÏti udeÏleno samostatneÏ,

nabyÂvaÂ je dnem prÏevzetõÂ Listiny o udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky zaÂkonnyÂmi zaÂstupci.
(3) Ministerstvo vnitra muÊzÏe slozÏenõÂ staÂtoobcÏanskeÂho slibu prominout. V tom prÏõÂpadeÏ fyzickaÂ osoba
nabyÂvaÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky dnem, kdy
rozhodnutõÂ o prominutõÂ slozÏenõÂ staÂtoobcÏanskeÂho slibu
nabylo praÂvnõÂ moci.
(4) FyzickaÂ osoba sklaÂdaÂ staÂtoobcÏanskyÂ slib prÏed
prÏednostou okresnõÂho uÂrÏadu, v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze
prÏed tajemnõÂkem obvodnõÂho uÂrÏadu, ve meÏstech Brno,
Ostrava a PlzenÏ prÏed tajemnõÂkem magistraÂtu teÏchto
meÏst, prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta jejõÂho trvaleÂho pobytu,
v cizineÏ prÏed vedoucõÂm zastupitelskeÂho uÂrÏadu CÏeskeÂ
republiky.
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
Â NIÂ STA
Â TNIÂHO OBCÏANSTVIÂ
POZBYÂVA
§ 13
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se pozbyÂvaÂ
a) propusÏteÏnõÂm ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ republiky
(§ 14 a 15),
b) prohlaÂsÏenõÂm (§ 16),
c) nabytõÂm cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ (§ 17) s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy k nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dojde v souvislosti s uzavrÏenõÂm manzÏelstvõÂ nebo narozenõÂm dõÂteÏte.
PropusÏteÏnõÂm ze staÂtnõÂho svazku
CÏeskeÂ republiky
§ 14
(1) StaÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ republiky bude propusÏteÏn
na vlastnõÂ zÏaÂdost ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ republiky,
nemaÂ-li na jejõÂm uÂzemõÂ trvalyÂ pobyt a prÏedlozÏõÂ-li doklad, zÏe
a) nabyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ cizõÂho staÂtu prÏed 1. lednem
1993 nebo
b) mu bylo prÏislõÂbeno udeÏlenõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ cizõÂho staÂtu.
(2) ManzÏeleÂ mohou podat spolecÏnou zÏaÂdost o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku.
(3) RodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jeden z nich, mohou do zÏaÂdosti zahrnout dõÂteÏ mladsÏõÂ 15 let.
(4) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se pozbyÂvaÂ
prÏevzetõÂm Listiny o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ republiky.
(5) StaÂtnõÂho obcÏana CÏeskeÂ republiky propousÏtõÂ
ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ republiky okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta poslednõÂho trvaleÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; pokud takovyÂto pobyt
zÏadatel nemeÏl, je prÏõÂslusÏnyÂ ObvodnõÂ uÂrÏad v Praze 1.
§ 15
(1) ZÏaÂdost o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ
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republiky se podaÂvaÂ prostrÏednictvõÂm zastupitelskeÂho
uÂrÏadu CÏeskeÂ republiky v mõÂsteÏ trvaleÂho pobytu zÏadatele nebo u okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle poslednõÂho trvaleÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) K zÏaÂdosti o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku CÏeskeÂ republiky zÏadatel prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list, pokud uzavrÏel manzÏelstvõÂ,i oddacõÂ list,
poprÏõÂpadeÏ doklad o rozvodu manzÏelstvõÂ, poprÏõÂpadeÏ uÂmrtnõÂ list zemrÏeleÂho manzÏela,
b) doklad o nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ nebo
o prÏõÂslibu jeho udeÏlenõÂ,
c) doklad o zmeÏneÏ jmeÂna nebo prÏõÂjmenõÂ zÏadatele, nevyplyÂvaÂ-li tato skutecÏnost z dokladuÊ uvedenyÂch
v põÂsmenu a).
(3) Je-li do zÏaÂdosti zahrnuto dõÂteÏ mladsÏõÂ 15 let, rodicÏ prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list dõÂteÏte,
b) doklad o nabytõÂ cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ nebo
doklad o prÏõÂslibu jeho udeÏlenõÂ,
c) souhlas druheÂho rodicÏe se zmeÏnou staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ dõÂteÏte, pokud nebyl zbaven rodicÏovskyÂch
praÂv nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm.
§ 16
ProhlaÂsÏenõÂm
(1) StaÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ republiky, kteryÂ se zdrzÏuje
v cizineÏ alesponÏ po dobu 10 let, muÊzÏe prohlaÂsit,
zÏe se vzdaÂvaÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 se cÏinõÂ prÏed zastupitelskyÂm uÂrÏadem CÏeskeÂ republiky podle mõÂsta trvaleÂho pobytu zÏadatele v cizineÏ. ZÏadatel v neÏm uvede
a) od kdy se zdrzÏuje v cizineÏ,
b) mõÂsto poslednõÂho trvaleÂho pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky nebo, zÏe nikdy takovyÂto pobyt nemeÏl.
K prohlaÂsÏenõÂ prÏipojõÂ doklad o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ
republiky; tento doklad lze nahradit platnyÂm cestovnõÂm pasem.
(3) RodicÏe, poprÏõÂpadeÏ jeden z nich, mohou
do prohlaÂsÏenõÂ zahrnout i dõÂteÏ mladsÏõÂ 15 let; toto dõÂteÏ
nemusõÂ splnÏovat podmõÂnku uvedenou v odstavci 1.
K prohlaÂsÏenõÂ prÏipojõÂ
a) rodnyÂ list dõÂteÏte,
b) souhlas druheÂho rodicÏe s pozbytõÂm staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky dõÂteÏte, pokud nebyl zbaven rodicÏovskyÂch praÂv nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm.
(4) ZastupitelskyÂ uÂrÏad CÏeskeÂ republiky vydaÂ fyzickeÂ osobeÏ doklad o pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ
republiky.
§ 17
NabytõÂm cizõÂho staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
StaÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ republiky pozbyÂvaÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky okamzÏikem, kdy na vlastnõÂ zÏaÂ-
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dost nabyl cizõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ s vyÂjimkou, kdy cizõÂ
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ nabyl v souvislosti s uzavrÏenõÂm manzÏelstvõÂ nebo narozenõÂm.
Â ST TR
Ï E TIÂ
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ
ZVLA
Â
Â
O STATNIM OBCÏANSTVIÂ CÏESKEÂ REPUBLIKY
Â NIKEM CÏESKEÂ
V SOUVISLOSTI SE ZA
A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY
§ 18
Volba staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
(1) StaÂtnõÂ obcÏan SlovenskeÂ republiky si muÊzÏe zvolit staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky prohlaÂsÏenõÂm ucÏineÏnyÂm nejpozdeÏji do 31. prosince 1993,
a) maÂ-li neprÏetrzÏityÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky alesponÏ po dobu dvou let,
b) prÏedlozÏõÂ-li doklad o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy prokaÂzÏe, zÏe pozÏaÂdal o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky a jeho zÏaÂdosti nebylo do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ vyhoveÏno, a soucÏasneÏ prÏed okresnõÂm uÂrÏadem prohlaÂsõÂ, zÏe se vzdaÂvaÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky; tento doklad se nepozÏaduje, jestlizÏe volbou staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky
dojde k pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky,
c) nebyl-li v poslednõÂch peÏti letech pravomocneÏ odsouzen pro uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin.
(2) StaÂtnõÂ obcÏan SlovenskeÂ republiky, kteryÂ nemaÂ
trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky ani SlovenskeÂ
republiky, si muÊzÏe zvolit staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky prohlaÂsÏenõÂm ucÏineÏnyÂm nejpozdeÏji do 31. prosince 1993,
a) meÏl-li prÏed odchodem do ciziny poslednõÂ trvalyÂ
pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo je-li alesponÏ jeden z jeho rodicÏuÊ staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ
republiky a
b) prÏedlozÏõÂ-li doklad o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy prokaÂzÏe, zÏe pozÏaÂdal o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky a jeho zÏaÂdosti nebylo do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ vyhoveÏno, a soucÏasneÏ prÏed okresnõÂm uÂrÏadem nebo zastupitelskyÂm uÂrÏadem CÏeskeÂ republiky prohlaÂsõÂ, zÏe se vzdaÂvaÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky.
(3) Stanou-li se podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ oba
rodicÏe staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ republiky, sledujõÂ jejich
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky deÏti mladsÏõÂ 15 let; zÏije-li pouze jeden z rodicÏuÊ, sleduje dõÂteÏ jeho staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ. RodicÏe uvedou tyto deÏti ve sveÂm prohlaÂsÏenõÂ
o volbeÏ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky a prÏipojõÂ
k neÏmu doklad o propusÏteÏnõÂ dõÂteÏte ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy prokaÂzÏõÂ,
zÏe pozÏaÂdali o propusÏteÏnõÂ dõÂteÏte ze staÂtnõÂho svazku SlovenskeÂ republiky a jejich zÏaÂdosti nebylo do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
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vyhoveÏno, a soucÏasneÏ prÏed okresnõÂm uÂrÏadem prohlaÂsõÂ,
zÏe se za dõÂteÏ vzdaÂvajõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky.
(4) RodicÏe mohou zvolit staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ
republiky i samostatneÏ pro deÏti mladsÏõÂ 15 let. UcÏinõÂ tak
souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm; souhlas se nevyzÏaduje od rodicÏe, kteryÂ je zbaven rodicÏovskyÂch praÂv nebo zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm. ZÏije-li pouze jeden z rodicÏuÊ
nebo zdrzÏuje-li se druhyÂ rodicÏ trvale v cizineÏ a nenõÂ-li znaÂm jeho pobyt, muÊzÏe ucÏinit toto prohlaÂsÏenõÂ saÂm.
K prohlaÂsÏenõÂ prÏipojõÂ doklad o propusÏteÏnõÂ dõÂteÏte ze staÂtnõÂho svazku SlovenskeÂ republiky s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ,
kdy prokaÂzÏõÂ, zÏe pozÏaÂdali o propusÏteÏnõÂ dõÂteÏte ze staÂtnõÂho svazku SlovenskeÂ republiky a jejich zÏaÂdosti nebylo
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ vyhoveÏno, a soucÏasneÏ prÏed okresnõÂm uÂrÏadem prohlaÂsõÂ, zÏe se za dõÂteÏ vzdaÂvajõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
SlovenskeÂ republiky.

c) osveÏdcÏenõÂm, poprÏõÂpadeÏ potvrzenõÂm o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky,
d) vysveÏdcÏenõÂm o praÂvnõÂ zpuÊsobilosti k uzavrÏenõÂ
manzÏelstvõÂ, je-li v neÏm uÂdaj o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky uveden.
(2) OsveÏdcÏenõÂ o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky vydaÂvaÂ okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle trvaleÂho pobytu zÏadatele.

(5) ProhlaÂsÏenõÂ cÏinõÂ fyzickaÂ osoba u okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta sveÂho trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ podle mõÂsta sveÂho poslednõÂho trvaleÂho pobytu
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, v cizineÏ prÏed zastupitelskyÂm uÂrÏadem CÏeskeÂ republiky.

(1) Doklady vystaveneÂ orgaÂny cizõÂho staÂtu, ktereÂ
prÏedklaÂdajõÂ fyzickeÂ osoby podle tohoto zaÂkona,

§ 19
(1) Do 31. prosince 1993 muÊzÏe ministerstvo vnitra
udeÏlit staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky na zÏaÂdost staÂtnõÂmu obcÏanovi SlovenskeÂ republiky, jde-li o nezletilce
starsÏõÂho 15 let, jehozÏ alesponÏ jeden z rodicÏuÊ je staÂtnõÂm
obcÏanem CÏeskeÂ republiky, nebo jde-li o fyzickou osobu, jejõÂzÏ manzÏel (manzÏelka) je staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ
republiky, pokud
a) zÏadatel maÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a
b) prÏedlozÏõÂ doklad o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy prokaÂzÏe, zÏe pozÏaÂdal o propusÏteÏnõÂ ze staÂtnõÂho svazku
SlovenskeÂ republiky a jeho zÏaÂdosti nebylo do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ vyhoveÏno, a soucÏasneÏ prÏed okresnõÂm uÂrÏadem prohlaÂsõÂ, zÏe se vzdaÂvaÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ SlovenskeÂ republiky.
(2) ZÏaÂdost se podaÂvaÂ u okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta trvaleÂho pobytu zÏadatele.
Â S T CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
Doklady o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ
§ 20
(1) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky se prokazuje
a) obcÏanskyÂm pruÊkazem,
b) cestovnõÂm dokladem,
4

§ 21
ProhlaÂsÏenõÂ o volbeÏ a o pozbytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky se cÏinõÂ ve dvojõÂm vyhotovenõÂ. ZastupitelskyÂ uÂrÏad CÏeskeÂ republiky zasÏle obeÏ vyhotovenõÂ ministerstvu vnitra.
§ 22

a) musõÂ byÂt opatrÏeny potrÏebnyÂmi oveÏrÏenõÂmi,4) nestanovõÂ-li jinak mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,
b) musõÂ byÂt uÂrÏedneÏ prÏelozÏeny do cÏeskeÂho jazyka,5)
jsou-li vystaveny v cizõÂm jazyce.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije v prÏõÂpadeÏ,
zÏe jsou doklady vystaveny prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny SlovenskeÂ republiky.
§ 23
(1) OkresnõÂ uÂrÏad vede evidenci fyzickyÂch osob,
ktereÂ nabyly nebo pozbyly staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud majõÂ nebo meÏly v uÂzemnõÂm obvodu
okresnõÂho uÂrÏadu trvalyÂ pobyt. Pokud takovyÂto pobyt
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nikdy nemeÏly, vede evidenci
ObvodnõÂ uÂrÏad v Praze 1.
(2) UÂstrÏednõÂ evidenci fyzickyÂch osob, ktereÂ nabyly nebo pozbyly staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, vede ministerstvo vnitra.
(3) Soud nebo obecnõÂ uÂrÏad, prÏed nimizÏ dojde
k souhlasneÂmu prohlaÂsÏenõÂ rodicÏuÊ o urcÏenõÂ otcovstvõÂ,
nebo soud, kteryÂ rozhodl o otcovstvõÂ k dõÂteÏti, jehozÏ
matka je cizinka a otcem byl urcÏen staÂtnõÂ obcÏan CÏeskeÂ
republiky, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost do 10 pracovnõÂch
dnuÊ ode dne ucÏineÏnõÂ souhlasneÂho prohlaÂsÏenõÂ rodicÏuÊ nebo nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku okresnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta trvaleÂho pobytu dõÂteÏte. NemaÂ-li dõÂteÏ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pak
ObvodnõÂmu uÂrÏadu v Praze 1.
§ 24
ZjisÏt'ovaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ
(1) Ve spornyÂch prÏõÂpadech provaÂdõÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ staÂt-

) § 52 zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5

) ZaÂkon cÏ. 36/1967 Sb., o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch.
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nõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ
podle mõÂsta trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ poslednõÂho
trvaleÂho pobytu zÏadatele na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
Pokud zÏadatel takovyÂ pobyt nikdy nemeÏl, provaÂdõÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ ObvodnõÂ uÂrÏad v Praze 1.

pokud by jejich obstaraÂnõÂ bylo spojeno s teÏzÏko prÏekonatelnou prÏekaÂzÏkou, lze-li bez jejich prÏedlozÏenõÂ zjistit
prÏesneÏ a uÂplneÏ skutecÏnyÂ stav veÏci.

(2) OkresnõÂ uÂrÏad vystavõÂ fyzickeÂ osobeÏ potvrzenõÂ
o vyÂsledku provedeneÂho zjisÏteÏnõÂ. Je-li to trÏeba k uplatneÏnõÂ praÂv fyzickeÂ osoby, do potvrzenõÂ uvede, kdy, poprÏõÂpadeÏ na zaÂkladeÏ jakyÂch ustanovenõÂ fyzickaÂ osoba
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky nabyla nebo pozbyla.

ProhlaÂsÏenõÂ podle tohoto zaÂkona nepodleÂhajõÂ
spraÂvnõÂm poplatkuÊm.

§ 27

§ 28
ZrusÏujõÂ se
1. ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 39/1969 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 92/1990 Sb.
2. ZaÂkon cÏ. 165/1968 Sb., o zaÂsadaÂch nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ.

§ 25
Vyhovuje-li se podle tohoto zaÂkona v plneÂm rozsahu podaÂnõÂ zÏadatele, nevydaÂvaÂ se s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 12 odst. 3 rozhodnutõÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.6)
§ 26
NenõÂ-li tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy prominout prÏedlozÏenõÂ dokladuÊ stanovenyÂch v § 8 põÂsm. a) a c), § 9 odst. 1 põÂsm.
a) a c), v § 15 odst. 2 põÂsm. a) a c) a v odst. 3 põÂsm. a),

§ 29
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

41
Â K ON
ZA
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
ze dne 30. prosince 1992
o oveÏrÏovaÂnõÂ shody opisuÊ nebo kopie s listinou a o oveÏrÏovaÂnõÂ pravosti podpisu obecnõÂmi uÂrÏady
a o vydaÂvaÂnõÂ potvrzenõÂ orgaÂny obcõÂ a okresnõÂmi uÂrÏady
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ rada se usnesla na tomto zaÂkoneÏ:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â NIÂ SHODY OPISU NEBO KOPIE
Ï OVA
OVEÏR
Â NIÂ PRAVOSTI
Ï OVA
S LISTINOU A OVEÏR
PODPISU
§1
(1) ObecnõÂ uÂrÏad, meÏstskyÂ uÂrÏad, uÂrÏad meÏsta, v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze obvodnõÂ uÂrÏad nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad,

6

v uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech uÂrÏady meÏstskyÂch obvoduÊ nebo uÂrÏady meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ (daÂle jen
¹obecnõÂ uÂrÏadª), kteryÂ vede matriku, provaÂdõÂ oveÏrÏenõÂ
shody opisu nebo kopie s listinou (daÂle jen ¹vidimaceª)
a oveÏrÏovaÂnõÂ pravosti podpisu (daÂle jen ¹legalizaceª).1)
(2) OkresnõÂ uÂrÏad a v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze a uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech magistraÂty teÏchto
meÏst mohou poveÏrÏit vidimacõÂ a legalizacõÂ i obecnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ nevede matriku, po projednaÂnõÂ s nõÂm za prÏedpokladu, zÏe jsou u neÏho vytvorÏeny podmõÂnky pro zabez-

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
) ZpoplatneÏnõÂ vidimace a legalizace upravuje zaÂkon CÏNR cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch vybõÂranyÂch spraÂvnõÂmi orgaÂny CÏeskeÂ republiky.
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