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1. Úvod 

Předkládaná studie byla vypracována na zadání organizace SOZE – 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty v rámci projektu financovaného 

Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“) a 

zaměřuje se na problematiku přístupu azylantů ke státnímu občanství České 

republiky. Hlavním hodnotícím kritériem je zda, do jaké míry a v jakých 

oblastech dochází k naplnění požadavku čl. 34 Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků. Existují indicie z právní praxe, že tento závazek není vždy 

naplňován a rozhodovací praxe příslušných orgánů trpí některými vadami. 

Pozornost se proto zaměří jak na rozhodovací praxi Ministerstva vnitra 

v obou instancích, tak na vývoj příslušné judikatury ve správním soudnictví, 

či judikatury Ústavního soudu. Východiskem pro provedení studie jsou 

existující odborné publikace, které k dané problematice byly publikovány.  

Při zpracování studie jsme rovněž vycházeli z veřejně dostupných 

informací o právní úpravě a praxi v dalších zemích za účelem provedení 

mezinárodního srovnání. Vybranými zeměmi bylo Švédsko a Spojené 

království, vzhledem k bohaté imigrační zkušenosti těchto zemí, přičemž má 

každá z těchto zemí jisté specifika, které je nutno brát v úvahu (velikost obou 

zemí, uplatňování principu ius soli/ius sanguinis, koloniální minulost 

Spojeného království). Vývoj právní úpravy a praxe jednotlivých 

zainteresovaných subjektů byl následně zkoumán prostřednictvím studia 

jednotlivých rozhodnutí správních orgánů, soudů a podání činěných 

žadateli. Dalším pramenem pro zhodnocení situace azylantů v oblasti 

občanství byly informace získané na základě pohovorů s jednotlivými 

azylanty, se zaměstnanci neziskových organizací asistujících osobám 

požívajícím mezinárodní ochranu a dalšími experty v oblasti práva. 

Státní občanství cizinci je vyjádřením úzkého sepětí se státem a jeho 

udělení je jevem, který je vnímán jako vyhrazený pro osoby, které dosáhly 

vysoký stupeň integrace do společnosti. Dříve než navrhneme odpověď na 

výše nastolenou otázku o míře konformity českého právního řádu vůči 

mezinárodním závazkům týkajícím se přístupu uprchlíků k českému 
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státnímu občanství, je na místě vymezení základních pojmů, se kterými je 

v studii pracováno.  

Jde v prvé řadě o odpověď na otázku, co je to státní občanství. Můžeme 

se setkat v literatuře s často opakovaným odkazem na případ z e 6.4.1955 ve 

věci Nottebohm, kdy Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (dále „MSD“) 

rozhodoval o účinnosti diplomatické ochrany poskytnuté Lichtenštejnskem 

osobě, která neměla s touto zemí žádný užší vztah, byť byla jako občan této 

země naturalizována. Z rozhodnutí MSD plyne, že pro uznání diplomatické 

ochrany vycházející ze státního občanství je nutné, aby zde existovalo 

skutečné pouto (genuine link) mezi jednotlivcem a státem. Je potřebné však 

poukázat na konkrétní kontext případu. Dle našeho názoru soud v daném 

případě ani neměl ambici docílit obecně platné definice státního občanství 

a jím provedené vymezení je potřebné vnímat jako akcentující znaky státního 

občanství podstatné pro daný případ, kdy se jednalo právě o účinnost 

diplomatické ochrany. Nutno rovněž připomenout, že MSD rozhodoval 

o státním občanství z hlediska práva mezinárodního, ačkoliv vliv na obecnou 

právní teorii a doktrínu lze u tohoto rozsudku vnímat. S častým odkazem na 

výše uvedené rozhodnutí se lze setkat i v rozhodovací praxi českých státních 

orgánů, nicméně vzhledem k výše uvedenému je dle našeho názoru takovýto 

odkaz ne vždy náležitý.  

Z českého právního prostředí se můžeme setkat s vymezením v nálezu 

Ústavního soudu č. 9/1994, který státní občanství definuje jako: „časově 

trvalý, místně neomezený právní vztah fyzické osoby a státu, který je proti 

vůli fyzické osoby zpravidla nezrušitelný. Na jeho základě vznikají jeho 

subjektům vzájemná práva a povinnosti, spočívající zejména v právu fyzické 

osoby na ochranu ze strany státu na jeho území i mimo ně, v právu pobytu 

na jeho území a na právu účasti na jeho správě veřejných záležitostí. 

Povinností občana je především věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon 

určitých funkcí, ke kterým je povolán, a dodržování právních předpisů státu 

i mimo jeho území. Konkrétní obsah státního občanství je určen 

zákonodárstvím jednotlivého svrchovaného státu. Je výsostným právem 

státu určovat podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá státního občanství.“ 
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2. Prameny práva  

Prameny, ze kterých lze poznat příslušnou úpravu státního občanství a 

jeho nabývání, lze rozdělit na prameny práva mezinárodního a práva 

vnitrostátního. Samotné určení, kdo je či není státním občanem, je 

svrchovaným oprávněním státu, přesto je nutné vzhledem k čl. 10 Ústavy 

České republiky (č. 1/1993 Sb.)  obrátit pozornost i na mezinárodněpráví 

instrumenty. 

2.1 Mezinárodní dokumenty  

Z mezinárodně právních dokumentů, které se zabývají státním 

občanstvím a Česká republika je jimi vázána je nutno na tomto místě zmínit 

následující:  

 

A) Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961 (sdělení 

MZV č. 43/2002 Sb. m. s.) Úmluva vymezuje základní odpovědnost států za 

potírání fenoménu bezdomovectví a stanoví povinnost států umožnit přístup 

ke státnímu občanství osobám bez státní příslušnosti (apolitům) na základě 

kritéria ius soli  a to bez ohledu zda samotná právní úprava státu princip ius 

soli používá.  Stát má tak na základě tohoto kritéria odpovědnost za osoby 

bez státní příslušnosti narozené na území státu, přičemž podmínky realizace 

této odpovědnosti a tím tedy zajištění přístupu apolity ke státnímu občanství 

přenechává Úmluva k provedení signatářským státům. Úmluva státům 

umožňuje vázat udělení státního občanství apolitovi narozeném na území 

státu na několik taxativně uvedených podmínek. Úmluva dále rozšiřuje 

odpovědnost státu za osobu bez státní příslušnosti i na osoby na území 

signatářského státu nalezené. Jako generální pravidlo při potírání 

bezdomovectví Úmluva zakazuje státům zbavit osoby občanství, pokud by se 

na základě tohoto zbavení z bývalého občana stal apolita, třebaže i z tohoto 

zákazu Úmluva připouští několik taxativních výjimek, reflektujících 

především bezpečnostní zájmy státu1 a volní jednání dotyčné osoby.   

 

                                                 
1 Viz. čl. 8 odst. 3 Úmluvy.  
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B) Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti (sdělení 

MZV č. 108/2004 Sb. m. s.) přijatá v roce 1954 vstoupila v platnost pro 

Českou republiku dne 17. října 2004.  

Pro účely této práce je významné, že Úmluva poskytuje v čl. 1 odst. 1 

definici apolity. Tato definice váže bezdomovectví nikoli na subjektivní volní 

projev dotyčné osoby, ale na jakýsi „kvalifikovaný nezájem“ ostatních států,2 

což může mít význam v řízení mezinárodní ochraně probíhajícím před 

udělením azylu, ve kterém řada žadatelů uvádí, že jsou osobami bez státní 

příslušnosti, což nicméně neodpovídá definici podané Úmluvou.  

 

C) Evropská úmluva o státním občanství (European Convention on 

Nationalit, dále jen „Evropská úmluva“) byla vypracována Radou Evropy 

a otevřena k podpisu roku 1997. Pro ČR vstoupila v platnost dne 1. července 

2004 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 76/2004 Sb. m. s.).  Pro 

ČR vstoupila v platnost dne 1. července 2004 (sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 76/2004 Sb. m. s.) a jde o první regionální úmluvu 

komplexně upravující problematiku státního občanství. Politická vůle 

k obecné úpravě byla v rámci Rady Evropy dána mimo jiné i potřebou 

reagovat na výskyt faktických problémů v této materii, který vycházel 

z politických souvislostí té doby, tedy rozpadu východního bloku a 

nestability na Balkáně, jakož i zvýšenou míru převážně pracovní migrace 

států Evropského společenství.  Evropská úmluva reflektuje postupný vývoj, 

kdy dochází ke zdůraznění práv osob, což se mimo jiné projevuje v kapitole 

V., která aprobuje případy bipolitismu. 

 

D) Úmluva o právním postavení uprchlíků ve znění Protokolu 

o právním postavení uprchlíků (Sdělení ministerstva zahraničních věcí 

č. 298/1993 Sb., dále jen Ženevská úmluva, příp. úmluva)  

 

Úmluva o právním postavení uprchlíků ve svém čl. 34 říká následující, 

cituji: „Smluvní státy se zavazují co nejvíce usnadňovat uprchlíkům asimilaci 

                                                 
2 Konkrétně čl. 1 odst. 1 Úmluvy stanoví: „Pro účely této úmluvy výraz "osoba bez státní  příslušnosti" 
označuje osobu, kterou žádný stát podle svých  právních předpisů nepovažuje za svého občana.“ 
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a udělení státního občanství. Vyvinou zejména veškerou snahu o urychlení 

řízení o udělení státního občanství a o co možná největší snížení poplatků 

a nákladů řízení.“ 

Nejdříve je potřeba se zamyslet nad povahou uvedeného ustanovení. Již 

na první pohled je formulováno značně obecným způsobem a lze si jen těžko 

představit, že by se na jeho podkladě mohl uprchlík domáhat pozitivního 

subjektivního práva. Na druhou stranu, z článku přece jenom vyplývají 

smluvním státům povinnosti, jinak by se jednalo o pouhou deklaraci. 

V doktríně se lze setkat s významným názorem J. Hathawaye, podle kterého 

jde o ustanovení, které v mezinárodním právu týkajícím se postavení 

uprchlíků před Ženevskou úmluvou nemělo obdobu.3 

Podle jeho názoru však samotné ustanovení nebylo míněno jako silný 

závazek smluvního státu, nýbrž spíše jako vyjádření potřeby zajistit výkon 

základních lidských práv první generace i osobám, které jsou v zemi 

dlouhodobě usazené, a kterým především byla poskytnuta mezinárodní 

ochrana před pronásledováním v jejich zemích původu. Tyto osoby tak 

nemohou vykonávat svoje politická práva ve státech, jejichž jsou státními 

občany. Z ustanovení nevyplývá povinnost státní občanství uprchlíkovi udělit 

ani povinnost uprchlíka nabídku občanství akceptovat. Odborníci podílející 

se na vypracování úmluvy spatřovali v nabytí občanství možnost, která by 

v zásadě měla být uprchlíkům dostupná, za současného prohlášení závazku, 

že státy se zavazují ulehčit asimilaci a nabytí občanství v co největší možné 

míře. V přípravných pracích bylo diskutováno dále i použití pojmu asimilace, 

jelikož jde o pojem, který má jasné vymezení v sociologii a může s sebou nést 

nepříznivé konotace.4 Asimilací se však v kontextu úmluvy rozumí umožnění 

splnění kvalifikačních předpokladů pro udělení státního občanství. Asimilace 

proto nespočívá v donucení uprchlíka vzdát se svých zvyků a způsobů života, 

ale ve spravedlivé (férové) šanci přesvědčit o své způsobilosti k občanství. 

Nabytí státního občanství znamená úspěšné zakončení celého 

integračního procesu, který se odvíjí od okamžiku, kdy se uprchlík uchýlí na 

území státu, aby tu hledal ochranu před pronásledováním či hrozbou vážné 

                                                 
3  Hathaway, J.C.: The Rights of Refugees under International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005, s. 981 
4  Ibid. s. 983 
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újmy. Nabytím občanství se uprchlík dostává pod ochranu státu a ztrácí 

statut uprchlíka, Ženevská úmluva se na něj od okamžiku nabytí občanství 

nevztahuje.    

Co se týče samotného ulehčení přístupu k udělení státního občanství, po 

státech není požadováno, aby přestaly trvat na podstatných požadavcích, 

které jsou dané právním řádem pro udělení státního občanství, ani není 

vyžadováno, aby zkrátili dobu vyžadovanou dobu pobytu. Na druhé straně je 

po státech požadována snaha pomoct uprchlíkům k naplnění stanovených 

kritérií. Tato povinnost je obecné povahy, z čehož plyne, že státní orgány jsou 

nabádány k tomu, aby prominuly tolik běžně vyžadovaných formalit, kolik je 

možno pro co přístup ke státnímu občanství s co nejmenšími překážkami. 

Samotný článek 34 specifikuje formy očekávaného usnadnění, přičemž 

rozeznává především meritorní usnadnění spočívající ve zkrácené délce řízení 

a možnosti zproštění od soudních poplatků.5 

Samozřejmě se lze setkat i s jinými názory na povahu sledovaného 

ustanovení, nicméně výše uvedené úvahy představují rozumný výklad 

ustanovení, který je blízký úmyslu smluvních stran a povaze samotného 

ustanovení. 

 

E) Další právní předpisy  

a) Úmluva o státním občanství vdaných žen z roku 1957 (vyhláška 

č. 72/1962 Sb.) je poměrně stručná. Úmluva obsahuje normativní 

hmotněprávní pravidla v prvních 3 článcích. V článku jedna je stanovena 

ochranná klauzule, která zamezuje vlivu změny manželského statutu6 na 

státní občanství ženy, což souvisí s výše uvedeným principem7 

nepřípustnosti zbavení státního občanství proti vůli občana8.  Článek 3 

stanovuje signatářským státům povinnost zavést do své legislativní úpravy „ 

zvláštní přednostní naturalizační postup“ pro získávání občanství cizinkami, 

které jsou provdány za státní příslušníky členského státu, přičemž Úmluva 

aprobuje typické výhrady bezpečnostního charakteru. Poměrně zajímavý je 
                                                 
5  Ibid. s. 986 
6 Manželství či rozvod.  
7 Čl. 15 od.2 Všeobecné deklarace lidských práv.  
8 Který je respektován, byť by v tomto případě nedocházelo (v závislosti na konkrétní vnitrostátní úpravě státu 
manžela) ke vzniku bezdomovectví.  
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článek dvě, který stanoví: „ Každý  smluvní  stát souhlasí s tím, že ani 

dobrovolné přijetí státního občanství  jiného  státu  jedním  z  jeho  příslušníků, 

ani zřeknutí se státního občanství  jedním  z jeho příslušníků nebrání 

manželce tohoto příslušníka v tom, aby si uchovala své státní občanství.” Ve 

vztahu k chráněnému subjektu, tedy manželce se tak jedná o prolomení 

principu „ jednotnosti státního občanství v rodině“ byť je toto prolomení 

omezeno na chráněný subjekt a pozbývání, nikoli tedy nabývání státního 

občanství 

 

b) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976 Sb.) 

z roku 1966 obsahuje ochranu dítěte a spolu s tím stanoví právo každého 

dítěte na státní příslušnost (číslo ve Sbírce). Pakt byl po Deklaraci přijat jako 

druhý univerzální a obecný lidskoprávní dokument OSN. Členské státy však 

nikterak nenavázali na v Deklaraci vyjádřené lidské právo na státní 

občanství, což je zřejmě dáno skutečností, že Pakt je na rozdíl od Deklarace 

pro státy právně závazný. „Because states have been reluctant to relinquish 

their right to determine the conditions of their citizenship, in the International 

Covenant on Civil and Politoval Rights (1966) Article 24, Paragraph 3 gives the 

right to acquire a citizenship only to children.“9 Právo na státní občanství je 

tak závazně normováno pouze pro děti. Ani skutečnost, že Pakt postrádá 

efektivní prostředek vynucování dodržování závazků ze strany 

mezinárodního společenství vůči státu, nezměnil nic na nízké míře politické 

vůle v oblasti závazné úpravy práva na státní občanství jakožto lidského 

práva. 

 

c) Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.) zakotvuje právo na 

státní příslušnost každému dítěti nacházejícímu se pod jurisdikcí členské 

země (čl. 7 odst. 1). Nicméně, Úmluva neurčuje časový okamžik ke kterému 

je stát zavázán realizovat přístup dítěte ke státnímu občanství, což může 

hrát poměrně zásadní roli při praktické realizaci tohoto oprávnění dítěte.  

 

                                                 
9 FAIST, Thomas: Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Social Integration. Ashgate Publishing Ltd, 
UK 2007.s. 157.  
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2.2 Základní vnitrostátní úprava státního občanství 

 

Základním vnitrostátním pramenem práva upravujícím institut státního 

občanství je Ústava ČR, která ve svém čl. 12 stanovuje: „(1) Nabývání 

a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.“ V porovnání 

s úpravou meziválečnou, kdy bylo státnímu občanství vyhrazen samostatný 

ústavní zákon, jde o úpravu kusou, ponechávající většinu aspektů, kromě 

neodnímatelnosti státního občanství, na zákon nikoliv ústavní právní síly. 

Tímto je zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 

České republiky, který nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 1993. Tento zákon 

komplexně upravuje institut státního občanství České republiky. Zákon 

stanovuje, kdo jsou státní občané, obsahuje úpravu nabývání a pozbývání 

státního občanství a úpravu dokladů o státním občanství a zjišťování 

státního občanství.  

Se vznikem České republiky souviselo stanovení, kdo jsou občané nově 

vzniklé České republiky. Toto vymezení je obsaženo v § 1 zákona. Podle dikce 

tohoto paragrafu fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 1992 byly státními 

občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské 

Federativní republiky, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České 

republiky. Zákon je tedy založen na právní kontinuitě s předešlým stavem.10 

Vedle toho zákon stanovil konkrétní způsoby nabývání státního občanství 

v ustanoveních § 2 a n.  

Česká právní úprava tak ze způsobů nabývání státního občanství zná 

nabytí narozením, osvojením, určením otcovství, nalezením na území České 

republiky, udělením na žádost a prohlášením. Ze způsobů pozbývání 

státního občanství je to pak prohlášení a nabytí cizího státního občanství na 

základě výslovného projevu vůle.  

Na tomto místě je nutno zmínit, že v letech 2007 – 2009 byl vypracován 

návrh věcného záměru zcela nového zákona, který spolu s ústavním 

zákonem upravujícím státní občanství měl nahradit stávající úpravu. Tento 

                                                 
10  Klíma, K. Ústavní právo. 2. rozš. vydání. Plzeň : Vydavatelství Alex Čeněk s.r.o, 
2004, s. 211 
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návrh nakonec však nebyl Parlamentem České republiky schválen a vláda 

svým usnesením č. 1579 ze dne 21.2.2009 zrušila úkol ministra vnitra 

k předložení návrhu zákona o státním občanství. 
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3. Právní úprava nabývání státního občanství ČR 

udělěním  

Pro samotné udělení státního občanství, by měly být dle zákona splněny 

následující podmínky (§ 7 odst. 1 zákona o státním občanství): 

a) trvalý pobyt na území ČR po dobu nejméně pěti let s tím, že se zde cizinec 

po tuto dobu převážně zdržuje; 

b) pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo 

osobu  

s přiznaným postavením uprchlíka; 

c) beztrestnost v posledních pěti letech (pokud jde o úmyslné trestné činy); 

d) prokázání znalosti českého jazyka; 

e) plnění povinností vyplývajících z ustanovení zvláštního právního předpisu 

upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR, povinnosti vyplývající ze 

zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální 

zabezpečení, důchodové pojištění, daně odvody a poplatky.  

 

Za předpokladu, že má cizinec trvalý pobyt na území ČR, lze přitom 

podmínky pod písmeny a) a b), jakož i podmínky pod písmeny d) a e), 

prominout, a to z mnohých důvodů. Jako jediná podmínka, která musí být 

bezvýhradně splněna zůstává to, že cizinec nebyl v posledních pěti letech 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. S touto „absolutní“ 

podmínkou pak do jisté míry souvisí povinnost Ministerstva vnitra posoudit 

žádost o udělení státního občanství i z hlediska bezpečnosti státu (§ 10 odst. 

3 zákona o státním občanství), kterou lze ve své podstatě považovat za další 

(šestou) podmínku pro udělení českého státního občanství, jenž lze 

charakterizovat jako způsobilost žadatele z hlediska bezpečnosti státu. 
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4. Vybrané případy z rozhodovací praxe státních 

orgánů 

V této kapitole se zaměříme na popsání a zhodnocení vybraných 

rozhodnutí státních orgánů, a to jak správních orgánů rozhodujících o 

udělení státního občanství, tak orgánů soudní moci. Vybraná soudní 

rozhodnutí se zabývají významnými právními otázkami, přináší výklad 

některých institutů, případně znamenají judikatorní průlom. Co se týče 

rozhodnutí správního orgánu, bylo analyzováno několik případů 

opakovaných žádostí uprchlíků, kdy těmto žádostem nebylo vyhověno. Cílem 

je poukázat na recentní problematiku, kterou se rozhodovací praxe zabývá  a 

poukázání na případné nedostatky.  

4.1 Z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu 

A) Č. j. 5 As 73/2009 – 91 

Rozhodnutí má komplexní povahu v tom smyslu, že se věnuje prakticky 

všem problematickým oblastem řízení o udělení státního občanství dle § 7 

zákona, kromě toho, že Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“)  v rozhodnutí 

opětovně potvrzuje už judikované podmínky přezkumu správního uvážení, 

jakož i meze užití správního uvážení. V této souvislosti soud odkazuje na jím 

již vytvořené ratio decidendi vytyčené v rozhodnutí sp. zn. 6 A 25/2002, o 

kterém bude  ještě pojednáno níže, stejně jako o obecném normativním 

významu judikátu NSS pro správní praxi a právní jistotu účastníků.  

Komplexnost judikátu č.j. 5 As 73/2009 – 91 je dána i tím, že soud zde opět 

zopakoval rozdíl mezi právním nárokem jakožto právem domáhat se při 

splnění zákonem stanovených podmínek vydání pozitivního rozhodnutí a 

subjektivním právem účastníka, jakožto právem podat žádost, na jejímž 

základě proběhne řádné správní řízení a bude vydáno zákonné a řádně 

odůvodněné byť i negativní rozhodnutí.  

NSS v rozhodnutí především vytýkal postup rozporný se správním řádem, 

přičemž v odůvodnění opět opakuje, že pouhá nenárokovost případného 

pozitivního meritorního rozhodnutí nezbavuje správní orgán povinnosti 
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postupovat v souladu se správním řádem a ústavněprávními předpisy 

omezujícími výkon veřejné moci. V rámci této úvahy pak NSS zcela odmítnul 

neakceptovatelný závěr Městského soudu v Praze („...Městský soud pak 

stěžovatelčinu námitku, že nedostala možnost změnit společnou rodinnou 

žádost, a že tak neučinil ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 a contrario ani 

správní orgán, neshledal důvodnou, když tuto skutečnost nepovažuje za 

překročení zákonem stanovených mezí správního uvážení nebo 

zneužití správního uvážení...”),  dle kterého pak  zřejmě užití správního 

uvážení zbavuje správní orgán povinnosti respektovat výše  uvedené zákonné 

a ústavní předpisy. V rámci skutkového vývoje případu je zajímavé blíže se 

věnovat argumentaci Ministerstva, které dle tvrzení stěžovatelky odmítlo 

jednu z jejích žádostí o udělení státního občanství mimo jiné i s poukazem 

na skutečnost, že o státní občanství nežádal stěžovatelčin manžel a že by se 

udělením státního občanství narušil princip jednotnosti státního občanství 

v rodině. Tento princip zmiňuje i správní orgán v rozhodnutí o rozkladu této 

třetí žádosti. Je tedy zcela legitimní pátrat po normativním zdroji tohoto 

principu. Dle stěžovatelky je tento princip zakotven v čl. 5 a 6 Ümluvy o 

omezení případů bezdomovectví, nicméně vzhledem k zaměření této 

mezinárdní smlouvy lze uzavřít, že v jejím kontextu tento princip směřuje 

právě k zamezení vzniku bezdomovectví jakožto nesporně negativního jevu.    

 

Vybrané citace z rozhodnutí: 

„…Nejvyšší správní soud tedy ve svých rozhodnutích konstatoval, že 

obecně každému žadateli o státní občanství ČR z ustanovení § 7 odst. 1 

zákona o státním občanství vyplývá subjektivní právo na udělení státního 

občanství, z čehož sice neplyne právo na vyhovění jeho žádosti, plyne z něj 

však povinnost správního orgánu vést řádné správní řízení o žádosti splňující 

zákonem stanovené podmínky. V tomto správním řízení přitom musejí být 

dodržována žadatelova procesní práva, státní orgán musí při svém 

rozhodování postupovat v rámci zákona, jak plyne z obecného ústavního 

příkazu zakotveného v článku 2 odst. 3 Ústavy. Správní orgán se musí 

vyvarovat diskriminace a libovůle, jak Nejvyšší správní soud zdůraznil např. 
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ve svém rozsudku ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 2 Ans 1/2005 (publ. pod č. 

605/2005 Sb. NSS)...“ 

„… V této souvislosti lze odkázat zejména na Doporučení Rady ministrů 

Rady Evropy č. (80) 2, týkající se výkonu správního uvážení správními orgány, 

které upravuje řadu požadavků na výkon správního uvážení (zákaz sledovat 

jiný účel než ten, pro který byla diskreční pravomoc stanovena; objektivnost 

a nestrannost; rovnost a zákaz diskriminace; proporcionalita mezi negativními 

dopady rozhodnutí na práva, svobody a zájmy osoby, a sledovaným účelem), 

jakož i požadavek na přezkum zákonnosti správního uvážení soudem nebo 

jiným nezávislým orgánem…“ 

„… Základní otázka, kterou stěžovatelka, a to již v řízení o žalobě, 

nastolila a která je určující pro rozhodnutí ve věci samé je, zda správní orgán 

postupoval v souladu se zákonem, když nevyloučil ze společného řízení 

žádosti stěžovatelky a stěžovatele a nerozhodl o jejich otázce samostatně. Na 

tomto místě jsou tedy úvahy soudu stran toho zda stěžovatelka splnila 

podmínky pro udělení státního občanství zcela liché…“ 

„… Ustanovení § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) umožňuje k urychlení řízení 

nebo z jiného důležitého důvodu, řízení o jednotlivých otázkách usnesením 

vyloučit ze společného řízení a rozhodnout o nich samostatně. Správní orgán, 

s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení, je dle názoru 

Nejvyššího správního soudu povinen vyloučit konkrétní otázku z řízení 

k samostatnému projednávání, pokud je to nutné k urychlení řízení nebo 

z jiného důležitého důvodu. Uvedené zásady jsou limitujícím omezením pro 

správní uvážení v této otázce. Pokud správní orgán konkrétní otázku z řízení 

nevyloučí, je povinen toto přezkoumatelným způsobem odůvodnit. Otázka 

udělení či neudělení státního občanství je, dle názoru soudu, bezesporu 

relevantním kvalifikovaným důvodem, který lze za vážný považovat…“ 

„...Z rozhodnutí žalovaného ani z rozhodnutí správního orgánu I. stupně 

nelze seznat přezkoumatelnou správní úvahu ohledně vyloučení, resp. 

nevyloučení žádostí stěžovatelky a jejího nezletilého syna ze společného řízení 

a to tím spíše, konstatoval-li, že stěžovatelka podmínky zákonem stanovené 
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splnila, přitom neudělení státního občanství vázal na nesplnění podmínky 

druhého žadatele...“ 

 

B) Č. j. 6 A 94/2002 – 40 

V tomto případě prováděl NSS soudní přezkum jakožto prvostupňový soud, 

na základě ustanovení § 132 s.ř.s, samotné správní řízení probíhalo tedy dle 

zákona č. 71/1967 Sb. Jak už napovídá aplikace § 132 s.ř.s. jednalo se 

jeden z raných judikátů NSS z prvního roku činnosti soudu. Judikát se 

vyslovuje k otázce, která byla vzhledem ke svému praktickému významu již 

judikována dříve Vrchním soudem v Praze a sice k otázce mezí správního 

uvážení a podmínek jeho užití ve správním řízení a náležitosti odůvodnění 

užití správního uvážení. Judikát tak tvoří stěžejní součást ustálené 

rozhodovací praxe NSS, která se od té doby vzhledem k absenci podmínek 

judikatorního odklonu (viz. níže) nezměnila. Rozhonutí uzavírá, že právní 

nenárokovost pozitivního rozhodnutí řízení nezbavuje správní orgán 

povinnosti vést řádné správní řízení a respektovat zákonná práva účastníka. 

Případ je zajímavý také skutečností, že rozkladová komise ministra vnitra 

nejenže schválila extenzivní užití správního uvážení z rozhodnutí prvního 

stupně, ale pro řízení o rozkladu vycházela ze skutkového stavu, který byl 

jednak v rozporu se zásadou materiální pravdy vyjádřené v ustanoveních § 3 

odst. 4 a § 32 tehdy platného správního řádu a který především byl 

v rozporu se spisovým materiálem případu.     

 

 Z rozhodnutí: „…Jakkoliv Nejvyšší správní soud na jedné straně 

souhlasí s názorem, že na udělení státního občanství není dán právní nárok – 

což vyplývá již z gramatické dikce ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 40/1993 

(„Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje tyto 

podmínky“) –. je třeba na straně druhé vidět, že rozhodování správních orgánů 

nesmí být libovolné. Libovůle při rozhodovací činnosti správních orgánů by 

totiž zjevně odporovala charakteru státní správy jako činnosti podzákonné 

a zákonem řízené (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 1992, 

sp. zn. 6 A 6/92, in: M. Mazanec, Soudní judikatura ve věcech správních 1993 

– 1997, Praha, 1998, str. 10). Jak judikoval Vrchní soud v Praze (rozsudek ze 
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dne 5. 11. 1993, sp. zn. 6 A 99/92, tamtéž, str. 143), rubem diskrečního 

oprávnění správního orgánu je povinnost volné úvahy užít, tedy zabývat se 

všemi hledisky, které zákon jako premisy takové úvahy stanoví, opatřit si za 

tím účelem potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy, vyvodit z těchto 

důkazů skutková a právní zjištění a poté volným správním uvážením, nicméně 

při respektování smyslu a účelu zákona a mezí, které zákon stanoví, dospět 

při dodržení pravidel logického vyvozování k rozhodnutí. 

V době rozhodování o podaném rozkladu proto žalovanému již bylo známo, že 

trestní stíhání bylo zrušeno, a přesto v odůvodnění napadeného rozhodnutí 

v rozporu s tímto skutkovým stavem uvedl, že  

žalobkyni bylo sděleno obvinění z trestného činu a ,do současné doby nebylo 

v této věci rozhodnuto a probíhá vyšetřování, které je závislé na vyřízení 

právní pomoci v Thajsku.‘ Jinak řečeno, žalovaný mechanicky převzal tvrzení 

správního orgánu I. stupně, ačkoliv v době jeho rozhodování již neodpovídalo 

skutečnosti, a s největší pravděpodobností právě na základě této skutečnosti 

rozhodl shora uvedeným způsobem…“ 

 

C) Č.j. 2 As 31/2005 – 78 

Rozhodnutí je významné především tím, že Ministerstvo po více než roce 

účinnosti soudního řádu správního zpochybnilo existenci žalobní legitimace 

dle § 65 s.ř.s. věci soudního přezkumu rozhodnutí o žádosti dle § 7 zákona o 

nabývání a pozbývání státního občanství.  Soud se  tedy zabýval namítanou 

absencí žalobní legitimace. Stěžovatelka se v souladu s předchozí 

judikaturou NSS domáhala ochrany svého práva na řádné správní řízení, na 

což Ministerstvo vnitra reagovalo opakováním skutečnosti, že na udělení 

státního občanství není právní nárok a že udělení státního občanství je 

výrazem svrchované suverenity státu, aniž by se však vyrovnalo se 

skutečností, že výše uvedené premisy nebyly stěžovatelkou vůbec 

zpochybňovány.  

Ohledně existence žalobní legitimace ve významu § 65 s.ř.s a zároveň a 

contrario Ministerstvem tvrzené naplnění kautely § 70 písm. a) s.ř.s setrval 

NSS na své předchozí rozhodovací praxi a opět potvrdil, že porušení práv 
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účastníka správního řízení k potencionálnímu vydání tak zásadního 

rozhodnutí jako je udělení  státního občanství, je zásahem do práv účastníka 

ve významu § 65 s.ř.s a tudíž naplněním žalobní legitimace, čímž je popřena 

i argumentace § 70 písm. a) s.ř.s. (rozhodnutí o udělení státního občanství je 

nepochybně konstitutivním správním rozhodnutím, přijímaným v řádném 

správním řízení dle správního řádu). Rozhodnutí dále vymezuje podmínky a 

meze užití právního uvážení a především definuje právní nárok na vydání 

pozitivního rozhodnutí, který v řízení dle § 7 zákona absentuje a subjektivní 

právo účastníka řízení na respektování jeho účastnických práv, které v řízení 

o udělení státního občanství nepochybně je a jehož porušení zakládá výše 

uvedenou žalobní legitimaci. Je nutno upozornit, že ze skutečnosti, že 

žadatelka pobývala mezi lety 1996 až 1998 mimo místo hlášeného pobytu, 

dovodilo Ministerstvo závěr, že žadatelka porušuje „pobytový režim“ (míněno 

zřejmě ustanovení § 98 odst. 1 zákona o pobytu cizinců) a následně tak 

nesplňuje podmínku § 7 odst. 1 písm. e) zákona. Tento závěr pak potvrdil 

v rozkladovém řízení i ministr vnitra, který na něm trval i v řízení před 

soudem.  Správní orgán však zcela ignoroval skutečnost, že v době „porušení 

pobytového režimu“ bylo stěžovatelce 13 let a neměla tak deliktní 

způsobilost, kterou ale předpokládá hypotéza § 7 písm. e) zákona  Rovněž 

nebyla rozhodováním šetřena zásada přiměřenosti (judikovaná Ústavním 

soudem ČR, v této souvislosti na ni v odůvodnění poukázal NSS, který 

výklad správního orgánu odmítl11).  

 Z rozhodnutí: „…Žalovaný svou konstrukci staví na jazykovém výkladu 

významu slovesa ,lze‘ na začátku tohoto ustanovení. Podle názoru zdejšího 

                                                 
11 Stejně tak však nesmí libovůle existovat ani při posuzování splnění těch podmínek, které v zákoně 
výslovně stanoveny jsou. I při jejich posuzování je totiž žalovaný vázán obecnými ústavními principy a 
hodnotami, jako jsou zejména proporcionalita, rovnost, důstojnost, legitimní očekávání účastníků, 
právní jistota, předvídatelnost apod. V tomto směru se Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje se 
standardním výkladem proporcionality, který – pojímán v širším smyslu jako obecný zákaz 
nadměrnosti zásahů do práv a svobod - v sobě obsahuje tři dílčí principy: způsobilost a vhodnost 
(Geeignetheit) dosažení zamýšleného cíle, kterým je ochrana jiného základního práva nebo veřejného 
statku; princip potřebnosti (Erforderlichkeit), podle něhož je povoleno použití toliko nejšetrnějšího z 
více možných prostředků a princip přiměřenosti (Angemessenheit) v užším smyslu, což znamená, že 
újma na základním právu nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli (z odborné literatury 
viz např. K. Sobota, Das Prinzip Rechtsstaat, Mohr Siebeck, 1977, str. 234 a násl., Pieroth/Schlink, 
Staatsrecht II – Grundrechte, 8. vyd., Heidelberg, 1992, str. 74 a násl.; z judikatury německého 
Spolkového ústavního soudu namátkově viz BVerfGE 72/200, 257, BVerfGE 45/142, 173; z 
judikatury Ústavního soudu ČR viz např. nález sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 27, 
str. 177 a násl. nebo nález sp. zn. Pl. ÚS 15/96, tamtéž, sv. 6, str. 213 a násl.).  
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soudu – jak byl vyjádřen i v dosud zmiňované judikatuře – vyplývá z tohoto 

jazykového vyjádření právní normy fakt, že na udělení státního občanství 

nemá žadatel o ně právní nárok. Na stranu druhou z něj však nevyplývá, že 

by na ně neměl ani subjektivní právo. Tyto dva pojmy totiž není možno 

směšovat, ba právě v nyní posuzovaném případě a ve vazbě na nyní 

vykládané ustanovení vyvstává na povrch rozdíl mezi nimi. Zatímco se totiž 

subjektivní právo rovná určitému výslovnému dovolení zákonodárce, které je 

obsaženo v právu objektivním a je adresováno fyzické nebo právnické osobě; 

právní nárok představuje takové výslovné dovolení, kterého se za splnění 

podmínek uvedených v objektivním právu může subjekt práva skutečně 

domoci. Subjektivní právo tak představuje možnost subjektu práva právní 

cestou něco požadovat, právní nárok odráží jistotu, že za splnění stanovených 

podmínek musí být této žádosti vyhověno, představuje tedy vyšší kvalitu 

poskytnutou subjektivnímu právu. V objektivním veřejném právu přitom může 

být jak subjektivní právo, tak právní nárok vyjádřen textově dvěma způsoby, 

v závislosti na tom, kdo je klíčovým subjektem, jehož chování je normou 

upravováno. Subjektivní veřejné právo tak může být vyjádřeno buď jako 

výslovné dovolení adresované subjektu práva požádat orgán veřejné moci 

o změnu práv a povinností, či o deklarování jejich stavu, nebo jako příkaz 

tomuto orgánu zabývat se takovou žádostí. Veřejnoprávní nárok pak může být 

vyjádřen buď jako výslovné povolení žádosti spojené s jistotou vyhovění této 

žádosti při splnění zákonem stanovených podmínek, nebo jako příkaz orgánu 

veřejné moci vyhovět žádosti, která tyto podmínky splní. Přitom to, zda je 

v právním předpise uveden jako adresát orgán veřejné moci, nebo fyzická 

nebo právnická osoba, není pro obsah normy podstatné, neboť příkaz určený 

jednomu je zásadně možno formulovat i jako povolení určené druhému při 

zachování identity právní normy takto vyjádřené...“  

 

„...Aplikujeme-li výše nastíněnou dichotomii mezi subjektivním právem 

a právním nárokem na nyní interpretované ustanovení, vidíme, že v něm 

vyjádřená norma představuje nejen svolení zákonodárce správnímu orgánu, 

aby za splnění určitých podmínek státní občanství udělil, ale zároveň příkaz, 

aby se takovou žádostí zabýval a splnění těchto podmínek posoudil. Je zde 
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tedy zakotveno subjektivní právo na podání žádosti o udělení státního 

občanství. Přitom fakt, že splnění podmínek zde stanovených implikuje naději 

žadatele na udělení státního občanství, avšak nikoli právem vymahatelnou 

jistotu, svědčí o tom, že se nejedná o právní nárok, který je naopak zakotven 

například u získání státního občanství prohlášením podle § 6 citovaného 

zákona. Stěžovatelce, a obecně každému žadateli o státní občanství ČR, tak 

z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb. vyplývá subjektivní právo na 

udělení státního občanství, z čehož sice neplyne právo na vyhovění její 

žádosti, plyne z něj však povinnost správního orgánu, tedy žalovaného, vést 

řádné správní řízení o žádosti splňující zákonem stanovené podmínky. Na tom 

jistě nic nemění ani fakt, že se nejedná o základní právo chráněné normami 

ústavní síly, jak upozorňuje žalovaný, ale o subjektivní právo plynoucí 

z obyčejného zákona, tedy ze zákona o nabývání a pozbývání státního 

občanství. V tomto správním řízení přitom musejí být dodržována žadatelova 

procesní práva, což zdůraznil i rozšířený senát; státní orgán musí při svém 

rozhodování postupovat v rámci zákona, jak plyne z obecného ústavního 

příkazu zakotveného v článku 2 odst. 3 Ústavy a jak po tom volá 

i stěžovatelka ve své kasační stížnosti; musí se vyvarovat diskriminace 

a libovůle, jak Nejvyšší správní soud zdůraznil např. ve svém rozsudku ze dne 

28. 4. 2005, sp. zn. 2 Ans 1/2005 (publ. pod č. 605/2005 Sb. NSS); a celkově 

musí dodržovat příkazy, které pro něj plynou z jeho zahrnutí do mechanismu 

veřejné správy v moderním demokratickém, ústavním a právním státě. Tento 

závěr je navíc v souladu s obecnou úvahou, že subjektivní práva procesní 

a práva hmotná nelze neodlučitelně odpojovat a zvažovat jako skutečnosti 

striktně oddělené, když takové oddělování neodpovídá nejen současné právní 

nauce, ale zejména neodráží reálnou spjatost hmotných a procesních práv...“ 

 

„..Poskytování takových ,milostí státu‘ a fakt, že se jedná o rozhodování, které 

je výrazem svrchované státní suverenity, jak připomíná žalovaný, totiž 

neznamená, že by se jednalo o ,milosti‘ rozhodujícího státního orgánu a že by 

bylo odrazem jeho vlastní neomezené suverenity a volnosti, jak ostatně 

správně připomíná v kasační stížnosti i stěžovatelka. Stát totiž suverenitu, jež 

mu při udělování jeho státního občanství (a obdobně např. i při udělování 
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humanitárního azylu) cizincům plně náleží, přenesl na státní orgán, jemuž 

rozhodování o této věci svěřil, pouze v limitech omezení, která zakotvil do 

jiných výronů své suverenity: do Ústavy a Listiny základních práv a svobod, 

v nichž ústavodárce zavázal své orgány k dodržování tam obsažených 

lidských práv, stejně jako principů vyplývajících z charakteristiky ČR jako 

moderního demokratického, ústavního a právního státu; do souhlasu 

s mezinárodními smlouvami zaručujícími lidská práva – ve vztahu 

k subjektivnímu právu některých skupin osob na státní občanství je tak ČR 

vázána např. Úmluvou o omezení případů bezdomovectví z roku 1961 (publ. 

pod č. 43/2002 Sb. m. s.), Úmluvou o státním občanství vdaných žen z roku 

1957 (publ. pod č. 72/1962 Sb.), Úmluvou o právech dítěte z roku 1989 (publ. 

pod č. 104/1991 Sb.), či konečně Evropskou úmluvou o státním občanství 

z roku 1997 (publ. pod č. 76/2004 Sb. m. s.); a v neposlední řadě do zákonů, 

v daném případě zejména do zákona o nabývání a pozbývání státního 

občanství a do správního řádu, ať už se jedná o správní řád publikovaný pod 

č. 71/1967 Sb., účinný v době rozhodování žalovaného, nebo o správní řád 

vydaný pod č. 500/2004 Sb., účinný nyní...“ 

 
Zhodnocení 

Role judikatury Nejvyššího správního soudu je třeba vzhledem k jeho 

funkci jako vrcholnému článku soustavy správních soudů, mimo jiné 

pověřeného sjednocováním judikatury vnímat jako naprosto zásadní, což je 

dáno specifikem řízení o udělení státního občanství dle § 7 zákona o st. 

občanství, které ve své dispozici předpokládá užití správního uvážení. 

Judikatorní definice mezí správního uvážení a především podmínek 

soudního přezkumu takovéhoto uvážení přitom v praxi dlouhodobě 

absentovala. Z tohoto důvodu je třeba vyzdvihnout rozhodnutí rozšířeného 

senátu NSS č.j. 6 A 25/2002-45, kde jsou meze „absolutního“ správního 

uvážení vymezeny. Rozhodnutí především stanoví, že i účastník správního 

řízení, které je nenárokové a tudíž udělované výhradně na základě správního 

uvážení, se může ve věci dožadovat soudního přezkumu.12 To platí, má-li za 

to, že v řízení byla porušena jeho subjektivní práva jakožto účastníka řízení, 
                                                 
12  Jinými slovy, že nenárokovost případného pozitivního rozhodnutí ve věci 
automaticky neznamená nenaplnění hypotézy § 65 s.ř.s.  
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čímž NSS popřel předchozí dlouholetou praxi, při které byly nesprávně 

zaměňovány absence meritorního nároku na vydání pozitivního rozhodnutí 

ve věci s absencí subjektivních práv účastníka na řádný průběh řízení, 

přičemž soud dovodil, že rozhodnutí o (ne)udělení státního občanství je svou 

podstatou natolik závažné, že vždy zasahuje do právní sféry případného 

stěžovatele.  

  Třebaže v českém právním řádu neexistuje precedenční systém a 

soudní rozhodnutí nejsou obecným pramenem práva, je třeba (a to platí i pro 

ostatní uvedené rozhodnutí NSS) tomuto rozhodnutí přiznat závažnou 

normativní povahu. Ta je dána především funkcí a pozicí NSS v rámci obecné 

soudní soustavy, zde navíc posílené skutečností, že se jedná o rozhodnutí 

rozšířeného senátu. Navíc vzhledem k absenci důvodů pro případný 

judikatorní odklon13 soud setrvává na již vyhlášeném „ratio decidendi“ které 

umožňuje obecnou interpretaci a může tak skutečně působit jako jakýsi 

precedent14, působící proti Ministerstvu vnitra a blíže nevymezenému 

okruhu budoucích účastníků řízení o kasační stížnosti. Ze stejných důvodů 

je vhodné poukázat i na rozhodnutí č.j. 2 As 31/2005-78 ze dne 4.5.2006, ve 

kterém NSS odlišuje pojmy právní nárok a subjektivní právo, přičemž 

dovozuje, že pod subjektivní právo spadají i práva hmotná: „Zatímco se totiž 

subjektivní právo rovná určitému výslovnému dovolení zákonodárce, které je 

obsaženo v právu objektivním a je adresováno fyzické nebo právnické osobě; 

právní nárok představuje takové výslovné dovolení, kterého se za splnění 

podmínek uvedených v objektivním právu může subjekt práva skutečně 

domoci. Subjektivní právo tak představuje možnost subjektu práva právní 

cestou něco požadovat, právní nárok odráží jistotu, že za splnění 

stanovených podmínek musí být této žádosti vyhověno, představuje tedy 

vyšší kvalitu poskytnutou subjektivnímu právu. V objektivním veřejném 

právu přitom může být jak subjektivní právo, tak právní nárok vyjádřen 

textově dvěma způsoby, v závislosti na tom, kdo je klíčovým subjektem, jehož 

chování je normou upravováno. Subjektivní veřejné právo tak může být 

vyjádřeno buď jako výslovné dovolení adresované subjektu práva požádat 

                                                 
13  Typicky změna legislativy či změna společenských a tudíž i hodnotových podmínek.  
14  Srovnej BOBEK, Michal- KUHN, Zdeněk-POLČÁK, Radim: Judikatura a právní 
argumentace. Auditorium, Praha 2006, s. 40.  
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orgán veřejné moci o změnu práv a povinností, či o deklarování jejich stavu, 

nebo jako příkaz tomuto orgánu zabývat se takovou žádostí. Veřejnoprávní 

nárok pak může být vyjádřen buď jako výslovné povolení žádosti spojené 

s jistotou vyhovění této žádosti při splnění zákonem stanovených podmínek, 

nebo jako příkaz orgánu veřejné moci vyhovět žádosti, která tyto podmínky 

splní. Přitom to, zda je v právním předpise uveden jako adresát orgán veřejné 

moci, nebo fyzická nebo právnická osoba, není pro obsah normy podstatné, 

neboť příkaz určený jednomu je zásadně možno formulovat i jako povolení 

určené druhému při zachování identity právní normy takto vyjádřené .“ 

 

Soudní judikatura jakožto prostředek interpretace práva, tak slouží 

k odstranění sémantických nejasností normativního textu, judikatura  tak 

má zcela klíčovou roli při definici složitých pojmů správního uvážení a jeho 

mezí, odlišení právního nároku a subjektivního práva účastníka řízení na 

vyřízení žádosti a bohužel i při určení podmínek § 7 zákona o státním 

občanství za podmínky taxativní.15 Jak ÚS16, tak NSS ve své rozhodovací 

praxi uznávají, že samotné meritorně rozhodnutí ve věci řízení o udělení 

státního občanství (udělit/neudělit) podléhá správnímu uvážení a jako 

takové je nevymahatelné, NSS však stanovil, že v rámci kautely § 65 s.ř.s. 

jsou soudy oprávněny a dle § 2 s.ř.s i povinny zkoumat respektování mezí a 

hledisek užití správního uvážení, dále pak skutečnosti, zda je užití tohoto 

uvážení v souladu s pravidly logického uvažování, a zda dané premisy byly 

zjištěny řádným procesním postupem, daným tedy zejména správním řádem 

a ústavněprávními limity výkonu veřejné moci.  

Judikatura (zejména) NSS tak slouží jako významné interpretační vodítko 

a vzhledem k výše uvedeným závěrům ohledně normativní síly konstantní 

judikatury NSS je tato významným činitele zvyšujícím kvalitu správních 

řízení o udělení státního občanství, což vede k posilování tendence 

                                                 
15  Taxativnost podmínek by totiž především měla správnímu orgánu být především 
zřejmá již ze samotného textu předmětného zákona,dále z ustanovení § 2 odst. 1 a 2 
správního řádu, jakož i z čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. taxativnost 
podmínek ustanovení § 7 zákona by měla být zcela nesporná.  
16  Např. usnesení IV.ÚS 586/99 ze dne 8.3.2000, dostupné na oficiálních webových 
stránkách soudu http://nalus.usoud.cz .  
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transparentního výkonu veřejné moci a právní jistoty účastníků, tedy jevů 

pozitivně spoludefinujících pojem právního státu, kterým se ČR snaží být.   

4.2 Zhodnocení vybraných rozhodnutí ministerstva při nabývání 

českého státního občanství udělením 

Jak již bylo naznačeno výše státobčanský vztah uprchlíků k jejich 

 původním vlastem je podstatně komplikován existencí pronásledování, 

kterého se vůči uprchlíkům domovské státy dopouštěly, či mu alespoň 

nebyly schopné zabránit a uprchlíkům poskytnout účinnou ochranu. 

V tomto kontextu je možné chápat požadavek čl. 34 Úmluvy, aby byl přístup 

uprchlíků ke státnímu občanství co nejvíce usnadněn, jako zcela nutný 

a opodstatněný17. 

Z judikatury Nejvyššího správního soudu plyne že ministerstvo by 

nemělo  k výše uvedeným podmínkám (§ 7 odst.1 písm. a) až e) požadovat 

splnění podmínek dalších, které nejsou v zákoně uvedeny.  

 

A) Č. j.: VS-549/2-2006  

V případě opakované žádosti týchž žadatelů ve věci Č. j.: VS-549/2-2006 

se jednalo o nevyhovění žádosti o udělení státního občanství, když v první 

žádosti nebylo vyhověno z důvodu nesplněné podmínky dle § 7 odst.1 písm. 

a) a to nejméně pětiletého trvalého pobytu na území České republiky ke dni 

podání žádosti. 

 

Tato podmínka mohla být prominuta dle § 11 odst. 1 písm. h), neboť žadatelé měli 

přiznáno postavení uprchlíka. Nic jiného nebylo v té době vytýkáno.  

 

U následující žádosti (v roce 2009) nebylo vyhověno pro nesplnění 

podmínky stanovené v § 7 odst.1 písm. e), protože žadatel porušoval některé 

měsíce v roce 2003 a 2004 svou povinnost včas a řádně platit na veřejné 

                                                 
17  Viz HATHAWAY, James C.: The Rights of Refugees Under International Law.  
Cambridge University Press, 2005. s.980. „ By granting the refugee the right to participate 
in the public life of  the state, naturalization eliminates the most profound gap in the rights 
otherwise available to refugees, since full political rights are not guaranteed to refugees 
under the Refugee Convention, nor to non-citizens under general  principles of international 
human rights law 
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zdravotní pojištění. Ministerstvo tuto podmínku dle § 11 odst.4 neprominulo, 

protože mělo za to, že to není důvod zvláštního zřetele hodný. Navíc 

argumentovalo tím, že žadatel od roku 2000 (kdy přišel jako uprchlík) více 

méně využíval veškerých výhod, které mu český stát poskytoval, aniž by na 

druhou stranu prokázal svoji prospěšnost České republice alespoň v tom, že 

by zde po celou tuto dobu řádně pracoval a odváděl všechny zákonné platby.  

 Proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad, v kterém se argumentovalo tím, 

že zpočátku měl žadatel jako uprchlík problém najít stálé zaměstnání 

a příjmy z brigád měl nepravidelné, také proto v určitém období neplatil na 

zdravotní pojištění včas. Od té doby již údajně všechno řádně splácí a od 

roku 2006 má i stabilní zaměstnání. V příloze ve prospěch žadatele apeloval 

i jeho zaměstnavatel. Ministr vnitra rozklad zamítnul a ztotožnil se 

s názorem ministerstva.  

 

Vzhledem k tomu, že v době kdy měl žadatel nejvyšší dluh na zdravotním 

pojištění, činil tento 2511, -Kč, a po dobu více jak 5 let platil všechno řádně a včas, 

tak dle judikatury Nejvyššího správního soudu by předmětné rozhodnutí nebylo příliš 

adekvátní a máme za to, že zde byly důvody hodné zvláštního zřetele. Vyvstává tady 

otázka co více ještě může žadatel udělat aby v budoucnu získal státní občanství, 

protože tenhle důvod odmítnutí se prakticky již nedá nikdy zhojit a ministerstvo může 

takhle argumentovat v každém příštím rozhodnutí, ačkoli se tady jedná nepochybně 

o porušení právních předpisů, tak závažnost porušení nebyla nijak vysoká 

a následné chování povinného taktéž nesvědčí tomu, že by se v budoucnu opakovalo. 

 

B) Č.j. VS-2360/53/2-2004 

V dalším sledovaném případě jde o rodinu (žadatel, žadatelka a jejich tři 

děti), kteří se od roku 2004 snaží získat státní občanství ČR. 

V roce 2004 ministerstvo vnitra poprvé rozhodlo, že žádosti o udělení 

státního občanství se nevyhovuje z důvodů nesplnění podmínky § 7 odst. 1 

písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje požadavek 

minimálně pětiletého pobytu, zatímco žadatelé pobývají na území České 

republiky pouze 4 roky. Dalším důvodem, v rozhodnutí zmíněným, byla 

nedostatečná pracovní integrace žadatelů, protože žadatel byl dlouhodobě 
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veden na úřadu práce, zatímco jeho manželka nebyla na území České 

republiky zaměstnána nikdy pro svůj nepříznivý zdravotní stav. Ministerstvo 

uvádí, že na udělení státního občanství České republiky není právního 

nároku, i když žadatel splní všechny podmínky, tím spíše právní nárok 

nevzniká při nesplnění některé z nich. 

 

Proti rozhodnutí žadatelé podali rozklad k ministru vnitra. Rozhodnutím 

ministra vnitra byl však rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno. 

Ministr považuje pracovní integraci žadatelů rovněž za nedostatečnou. 

Argument, že udělení občanství by usnadnilo integraci žadatelů a jejich dětí 

ve společnosti řeší ministr odkazem na čl. 42 odst. 2 a 3 Listiny základních 

práv a svobod, z něhož vyplývá, že český právní řád přiznává cizincům 

v zásadě stejná práva jako státním občanům České republiky, pokud nejsou 

přiznána výslovně občanům. Zdůrazňuje význam státní suverenity a volného 

uvážení příslušného správního úřadu ve vztahu k rozhodování, komu bude 

občanství uděleno. 

 

V roce 2008 žadatelé podali novou žádost o udělení státního občanství 

České republiky, v níž zdůraznili pokrok v pracovní i celkové integraci, 

k tomuto datu byl již žadatel 4 roky zaměstnán jako řidič. 

 

Ministerstvo vnitra však opět žádost zamítlo a to i přesto, že se žadatel odstranil 

nedostatečnou pracovní integraci, která byla jeho rodině vytýkána, a navíc díky 

zaměstnání zdvojnásobil své příjmy. Ačkoliv jsou naplněny všechny podmínky pro 

udělení státního občanství, ministerstvo se odkázalo na neexistenci pokroku 

v pracovní integraci žadatelky, která je i nadále podstatnou měrou odkázána na 

sociální systém ČR. 

Žádost byla zamítnuta i v této době již zletilému synovi žadatelů, jehož žádost 

sice byla posuzována samostatně, ale ministerstvo vycházelo především z výsledků 

žádosti zbytku rodiny, kdy neudělení odůvodnilo zásadou jednotného občanství 

v rodině, předpokládanou závislostí syna na rodičích až do ukončení středoškolského 

studia a odkázaností rodiny na sociální systém ČR. 
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Opět byl podán rozklad k ministru vnitra, který následně vydal 

rozhodnutí, kterým rozklad zamítl. A to i přesto, že si žadatelka i přes svůj 

nepříznivý zdravotní stav našla zaměstnání jako pomocná síla v kuchyni a rodina 

byla k udělení občanství doporučena senátorem, který je místopředsedou Výboru pro 

zdravotní a sociální politiku, a který na základě svých šetření uvádí, že jde o slušnou 

rodinu začleněnou do české společnosti. Podle ministra je žadatelka zaměstnána 

příliš krátce na to, aby mohla být její pracovní integrace považována za 

dostačující. Ministr tedy nevyhověl, protože podle nebylo možné potvrdit 

vysoký stupeň integrace rodiny do české společnosti, žadatelé nemají ani 

žádné rodinné vazby na české státní občany, což je podle ministerstva také 

jedna z náležitostí integrace. 

Žadatelé podali žalobu ke správnímu soudu, rozsudkem Městského 

soudu v Praze však byla tato žádost zamítnuta. Soud se snažil vyvrátit 

argumentaci žalobců ohledně nepřípustnosti absolutně volné právní úvahy 

v právním demokratickém státě tvrzením, že správní uvážení nebylo 

neomezené, ale podložené listinnými důkazy, a že bylo logickým vyústěním 

řádného hodnocení skutkových zjištění. Soud zkoumal pouze, zda správní 

orgány nepřekročily meze správního uvážení stanovené zákonem nebo toto 

uvážení nezneužily a došel k tomu, že oba orgány postupovaly zcela 

v souladu se zákonem. 

 

Otázkou nyní zůstává, co dalšího by ještě žadatelé měli splnit, když již kromě 

splnění zákonných podmínek splnili i požadavky ministerstva, v odůvodněních 

uváděné nad rámec zákonem taxativně vymezených podmínek v § 7 zákona č. 

40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále mají žadatelé četná doporučení ze strany českých občanů 

na podporu udělení státního občanství a oni i jejich děti jsou prokazatelně začleněni 

do české společnosti. 

 

C) Č. j.: VS-2094/53/2-1997  

Třetí případ se týká žadatelů o jejichž první žádosti bylo rozhodováno 

v řízení pod č. j.: VS-2094/53/2-1997. 

V tomto případě ještě z roku 1998 nebylo první žádosti o občanství 

vyhověno z důvodu nesplnění podmínky stanovené v § 7 odst.1 písm . b), kdy 
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nebyl předložen doklad o propuštění ze státního svazku. Nesplnění této 

podmínky bylo zdůvodněno tím, že žadatel nemůže jako uprchlík (status 

uprchlíka byl přiznán žadateli v roce 1992) vejít do styku s úřady země 

původu. Ministerstvo nevyužilo zhojení této podmínky dle § 11 odst.2. 

Podaný rozklad byl ministrem zamítnutý.  

Druhé žádosti o občanství, kterou žadatel podal společně s manželkou 

o tři roky později, nebylo vyhověno kvůli nesplnění § 7 odst.1 d), kdy 

žadatelka nesplnila podmínku znalosti českého jazyka. Nic dalšího již nebylo 

v té době uvedeno jako důvod pro nevyhovění žádosti. V rozkladu bylo potvrzeno 

rozhodnutí Ministerstva.  

Žádosti třetí, ve které žadatel žádal spolu s dětmi o udělení občanství 

nebylo vyhověno kvůli nenaplnění § 7 odst. 1 písm. a), protože nezletilé děti 

žadatele ještě nesplňují podmínku pětiletého pobytu na území. Žádosti 

o prominutí splnění této podmínky dle § 11 odst. 1 písm. a) a h) nebylo 

vyhověno. Ministerstvo vnitra dále argumentovalo i tím, že žadatel postrádá 

zejména vazby pracovní proto, aby mohla nastat jeho plná integrace. Žadatel 

totiž neměl po celou dobu trvalého pobytu stálou práci. Rozklad proti tomuto 

rozhodnutí byl zamítnut. 

V pořadí čtvrtá žádost byla podána po šestnácti letech od udělení azylu 

žadateli-otci rodiny. Celá rodina v ní žádala o udělení občanství, které také 

nebylo vyhověno. Záporná odpověď byla odůvodněna § 7 odst. 1 písm. a), 

protože žadatelé od ledna 2005 do října 2007 pobývali v Irsku, z čeho 

ministerstvo usuzuje, že se převážně nezdržovali na území České republiky 

v posledních pěti letech. Dále žadatelka nesplňovala podmínku dle § 7 odst.1 

písm. d), kdy neprokázala v celkovém rozsahu prováděcí vyhlášky znalost 

českého jazyka, především reprodukci obsahu přečteného textu. Ministerstvo 

vnitra ještě shledalo nenaplnění § 7 odst. 1 písm. e), protože žadatel v letech 

1994 – 1996 neplatil řádně a včas na zdravotní pojištění. Penále a dluhy 

takto vzniklé plně splatil v roce 2000.  

V rozkladu k § 7 odst. 1 písm. a) žadatelé  uvádějí, že z daného 

ustanovení vyplývá to, že jako převážné zdržování se na území nemožno 

počítat období posledních pět let, ale období od udělení trvalého pobytu, 

které v případě žadatele činí již sedmnáct let a ostatní členové rodiny kromě 
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dvou mladších dcer, které ještě nemají pět let, také splňují tuhle podmínku. 

K této a ostatním námitkám se Ministr vnitra vyjádřil tak, že uznal splnění 

podmínky dle § 7 odst. 1 písm. d), tedy byla prokázána dostatečná znalost 

českého jazyka žadatelkou. Rozklad byl však zamítnut kvůli nesplnění 

podmínky z § 7 odst. 1 písm. e), protože žadateli nebylo dostatečně 

prokázáno osvojení si povinností pro ně vyplývajících z právního řádu České 

republiky a hlavně včasného a řádného placení zdravotního pojištění 

v minulosti. Také jeho situace nebyla shledána za případ hodný zvláštního 

zřetele. K námitce k § 7 odst. 1 písm. a) se v rozkladu uvádí, že jelikož 

žadatel a žadatelka nesplnili podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. e) 

zákona o státním občanství, tak ministr nepromine ani tuhle podmínku.  

Žadatelé proti rozhodnutí Ministra vnitra podali žalobu, ve které vytkli právní 

chyby rozhodování. K § 7 odst. 1 písm. a), byl namítnut nesprávný výklad 

právního spisu, na námitku žalovaný nijak nereagoval, jen konstatoval její 

nesplnění.  

V jazykově-logickém výkladu byl prokázán nesprávný právní výklad daného 

ustanovení žalovaným a také prokázáno, že žadatelé tuhle podmínku splňují. Co se 

týče podmínky v § 7 odst. 1 písm. e), tak je třeba upozornit, že tohle ustanovení je 

v zákoně zakotvené až s účinností od 29.10.2003 a do zákona byla vnesena teprve 

s účinností zákona č. 357/2003 Sb. Mělo by se proto plnění či neplnění stanovený 

povinností posuzovat jen po tomto datu. Opačný postup by znamenal faktickou 

retroaktivní aplikaci zákona. Jeho uplatnění tedy bylo proti právní zásadě 

předvídatelnosti práva, což napadené rozhodnutí nepochybně bylo, vzhledem k tomu, 

že všechny dluhy na zdravotním pojištění byly splaceny ještě v roce 2000.  

 

Shrnutí 

Z rozhodování ministerstva případně rozkladové komise lze dovodit 

z vybraných případů následující praxi a výklad zákonných podmínek: 

- Pro udělení státního občanství je žádoucí prokázat prospěšnost České 

republice legálním zaměstnáním a odváděním zákonných plateb po 

dostatečně dlouhou dobu.  

- Překážkou udělení občanství je vedení žadatele o občanství v evidenci 

úřadu práce a tedy nedostatečná pracovní integrace.  
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- Překážkou udělení občanství jsou dále dluhy včetně již uhrazených na 

zákonných platbách v jakékoliv, i bagatelní, výši. Jde o překážku 

neodstranitelnou.  

- V rámci společných žádostí rodiny je nesplnění zákonných podmínek 

jedním z členů rodiny důvodem pro neudělení žádosti celé rodině 

s odkazem na princip jednotného občanství.  

- Jako žádoucí jsou spatřovány rodinné vazby na české státní občany 

jako jedna z náležitostí integrace. 

- Striktní trvání na splnění podmínky pětiletého pobytu i u nezletilých 

dětí narozených na území. 

- Vázaní doby převážného zdržování se na území na posledních 5 let 

nikoliv na celou dobu pobytu na území ČR. 

- V odůvodnění negativního rozhodnutí je uvedena pouze část nebo jen 

jeden hlavní důvod proč nelze státní občanství udělit, další nejsou 

zmiňovány. Jiné důvody pro zamítnutí, pokud existují, jsou pak 

postupně uplatňovány až v následných žádostech, ač existovaly od 

počátku, jak lze například sledovat na prvním a třetím výše popsaném 

případě. 

 

4.3 Pohled účastníků řízení a nevládních organizací na rozhodovací 

praxi Ministerstva vnitra 

Z provedených pohovorů se zaměstnanci neziskových nevládních 

organizací poskytujících poradenství cizincům v průběhu řízení o udělení 

státního občanství lze poukázat na několik zjištění. Z pohledu pracovníků 

není zřejmé, že by ve všeobecnosti azylanti byli zvýhodněni v rámci řízení. Co 

se týče nesplnění jednotlivých podmínek pro udělení státního občanství, lze 

poukázat na skutečnost, že u azylantů často dochází k nesplnění podmínky 

§ 7 odst. 1 písm. e) z důvodu špatné „startovní“ pozice azylanta, kdy je 

dotyčný nedostatečně zorientován v podmínkách České republiky. V tomto 

období dochází u azylantů k porušení povinností vyplývajících z některého ze 

zákonů, co má pak za následek nevyhovění žádosti o udělení státního 

občanství. Co se týče uplatňování bezpečnostního hlediska a posuzování 



 31 

žádosti, jeví se jako velice problematické, že v odůvodnění se o 

bezpečnostních hlediscích nevyskytuje žádná nebo pouze kusá zmínka. V 

odůvodněních je typicky uvedeno, že „žádost byla posouzena také z hlediska 

bezpečnosti státu.“ Z hlediska výše uvedené judikatury Nejvyššího správního 

soudu je takovéto odůvodnění nedostatečné (č.j. VS-1501/53/2-1995). 

Naopak, dle vyjádření se lze v praxi setkat s případy, kdy je právě jisté 

bezpečnostní hledisko důvodem nevyhovění žádosti, nicméně správní orgán v 

odůvodnění preferuje zdůraznění jiného hlediska, resp. důvodu neudělení, 

spočívajícího kupř. v nedostatečné pracovní integraci nebo ve skutečnosti, že 

je cizinec odkázán na sociální systém České republiky a není dostatečným 

přínosem pro stát. Rovněž se v praxi lze setkat se  situací, kdy je extenzivně 

interpretováno nesplnění povinnosti podle § 7 odst. 1 písm. e), kdy lze mít za 

to, že ve skutečnosti jisté bezpečnostní hlediska byly těmi klíčovými pro 

neudělení státního občanství (pochybný zaměstnavatel atp.).  

Z vyjádření žadatelů z okruhu azylantů vyplývá, že státní orgán ne vždy 

důsledně aplikuje zásady, na které se sám odvolává, což zřejmě 

nekoresponduje s požadavkem na předvídatelnost rozhodnutí a principem 

dobré správy. Existují případy (č.j. VS-1501/53/2-1995), kdy je neudělení 

státního občanství odůvodněno tím, že je potřebné ctít princip jednotného 

státního občanství rodinných příslušníků, což je princip, který není výslovně 

vyjádřen ve vnitrostátních právních předpisech a ani správní orgán neuvádí, 

jak k nutnosti aplikace dané zásady dospěl. Na druhou stranu se vyskytly i 

případy, kdy státní občanství bylo uděleno jenom některým rodinným 

příslušníkům. Na tomto příkladu je vidět, že rozhodování správního orgánu 

by mělo být více předvídatelné, aby nedocházelo k selektivnímu uplatňování 

či neuplatňování některého z hledisek.  

Z pohovorů s jednotlivými azylanty lze rovněž poukázat na nesnadné 

prokázání dostatečné ekonomické intergrace do společnosti, když po 

azylantovi žádajícím o státní občanství je vyžadováno, aby nebyl odkázán v 

převážné míře na podporu z rozpočtu České republiky, nicméně není 

přihlíženo ke skutečnosti, že úspěšnost ekonomické integrace souvisí i s 

kvalitou Státního integračního programu, věkem žadatele, situací v daném 

regionu  či aktivitou příslušných státních a samosprávních orgánů 
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asistujících cizincům. Na tomto místě bychom rádi odkázali na pohovor 

s jedním z azylantů z Běloruska, který ač na první  pohled ekonomicky 

integrován (legálně pracující v novém oboru, celkem 3 zaměstnavatelé za 

několik let) dostatečně jazykově vybaven, necítí jako azylant vůbec jakékoliv 

přijetí ze strany většinové populace. To dokumentuje na příkladu přístupu 

zaměstnavatelů k cizincům obecně a na příkladu vztahů se sousedy v místě 

kde získal integrační byt. Dle jeho názoru je pro cizince velmi obtížné získat 

práci přímo u zaměstnavatele aniž by do tohoto vztahu musela vstupovat 

agentura práce specializující se na zaměstnávání cizinců. Od cizince jsou na 

prvním místě očekávány nízké náklady na práci což pro zaměstnavatele 

bezezbytku plní agentury práce. Agentura práce nemusí oproti „klasickému“ 

zaměstnanci hradit práci přesčas, práci v noci, práci ve svátek. Povinnosti 

odvádět odvody na sociální zabezpečení a daně jsou často obcházeny 

uzavřením pracovní smlouvy na poloviční úvazek (z této mzdy jsou placen 

odvody) ač práce jen úvazek celý. Pokud se zajímá o práci přímo u 

zaměstnavatele, tak dle jeho slov nemá šanci uspět. Situace na pracovišti je 

ještě často znepříjemňována každodenní konkurencí mezi cizinci z různých 

národností(například Polsko, Ukrajina, Slovensko), doslova to nazývá bojem 

o práci. Je třeba však poznamenat, že popisované vztahy se týkají práce 

nízkokvalifikovaných profesí. Situace v místě bydliště byla azylantem 

popisována jako nelehká, kde byl problém z nalezením práce také u českých 

občanů, kteří rovněž většinou nepracovali a využívali sociálních dávek.  

4.4 Statistiky úspěšnosti žadatelů z řad uprchlíků 
 

Kromě analýzy právní stránky rozhodovací praxe, lze na míru, v jaké je 

ulehčováno nabytí státního občanství azylantům poukázat i na základě 

statistik úspěšnosti žádostí. Uvedené statistiky jsou shromážděné  za období 

posledních let 2006 – 2009. Jde o údaje poskytnuté odborem vnitřní správy, 

oddělením matrik a občanství Ministerstva vnitra. Co se týče uvedených 

údajů, tak vzhledem k tomu, že udělování občanství je procesem, který 

přesahuje jednotlivé roky, je potřeba zvolit širší časové období, aby byly 

zohledněny případy, kdy se podání žádosti a rok konečného rozhodnutí o ní 

se liší.  
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Graf 1: Rozhodování v první instanci (Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR, 

Odbor vnitříních věcí, Oddělení matrik a občanství)  

 

Nejvíce uprchlíků, kterým bylo občanství uděleno pocházelo ze zemí 

bývalého Sovětského svazu, především Ruska, Ukrajiny a Běloruska, pak 

ještě ze států zasažených válkou jako Afghánistán nebo Irák.  

 

Graf 2: Úspěšnost žádostí v první instanci (Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR, 

Odbor vnitříních věcí, Oddělení matrik a občanství) 

 

 

Co se týče statistické úspěšnosti žádostí o občanství uprchlíků v první 

instanci oproti celkovému počtu žádostí, z dostupných statistik by se bez 

dalšího dalo uzavřít, že nabýváni státního občanství není azylantům nijak 

zvlášť ulehčované. V úspěšnosti žádostí jsou na tom azylanti téměř stejmě 

jako ostatní cizinci. 
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Graf 3: Rozhodování o rozkladech (Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 

vnitříních věcí, Oddělení matrik a občanství)  
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V rozhodování o rozkladech jich bylo nejvíce zámítnuto z důvodů 

uvedených v § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání 

a pozbývání státního občanství České republiky, v ostatních případech bylo 

záporné stanovisko podloženo nesplněním podmínek uvedených v § 7 odst. 1 

písm a) a písm. d). Také se však vyskytlo několik rozkladů zamítnutých 

i přes splnění všech zákonných podmínek pro udělení státního občanství.  

 

Graf 4: Úspěšnost rozkladů (Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 

vnitříních věcí, Oddělení matrik a občanství)  
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Úspěšnost rozkladů neúspěšných žádostí v první instanci je již statistiky 

výrazně v neprospěch uprchlíků, kde ve srovnání s celkovou úspěšností 

rozkladů se úspěšnost rozkladů uprchlíků pohybuje na značně nižších 

hodnotách, které se v některých letech přibližují nule. 

Z dostupných údajů poukazujících na úspěšnost při nabytí občanství 

udělením tedy vyplývá, že azylanti jsou stejně nebo dokonce méně úspěšní ve 

srovnání s ostatními žadateli o občanství. Dá se z toho usuzovat, že v praxi 

nejsou v celkovém důsledku azylanti nijak zvlášť zvýhodňováni oproti 

ostatním žadatelům o občanství. 
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5. Srovnání s právními úpravami jiných zemí EU 

Mezi evropskými zeměmi jsou dost výrazné rozdíly v přístupu uprchlíků 

ke státnímu občanství. Tyto rozdíly pramení z odlišných historických 

zkušeností, různých pojetí národnosti či z různých postojů společnosti vůči 

přistěhovalcům.  

Tato kapitola porovnává plnění čl. 34 Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků ve Švédsku a Spojeném království (dále také „UK“). Obě tyto země 

jsou členskými státy úmluvy a vztahují se na ně závazky čl. 34: 1.) co nejvíce 

usnadňovat uprchlíkům asimilaci a udělení státního občanství 2.) vyvinout 

veškerou snahu o urychlení řízení o udělení státního občanství a 3) co 

možná nejvíc snížit poplatky a náklady tohoto řízení.18 

Ve Spojeném království je získání občanství poměrně složitým procesem, 

uprchlíci nemají nijak usnadněnou situaci oproti jiným skupinám cizinců ze 

třetích zemí a podmínky, které musí splnit, byly kritizovány jako porušující 

čl. 34 Úmluvy.  

Na druhou stranu Švédsko je zemí, která se snaží uprchlíkům a cizincům 

obecně vyjít vstříc, co možná nejvíc jim usnadnit integraci do společnosti. 

Jedinou podmínkou nabytí občanství jsou čtyři roky pobytu ve Švédsku. 

 5.1 Spojené království  

Základním právním předpisem pro získání státního občanství Spojeného 

království je Zákon o občanství z roku 1981, který od 80. let prošel řadou 

významných změn. Původně počítal s pětiletou lhůtou, po jejímž uplynutí 

bylo možné cizincům udělit občanství. V roce 2002 byly Zákonem 

o národnosti, imigraci a azylu zavedeny pro získání občanství jazykové 

a znalostní test.19 Tento zákon taky pro úspěšné žadatele o občanství starší 

                                                 
18  Podobný závazek obsahuje i Evropská úmluva o národnosti, která ve svém čl. 6 odst. 4 písm. 
g) zavazuje státy, aby ve svých vnitrostátních zákonech usnadnily nabývání národnosti/občanství pro 
osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, kteří oprávněně pobývají na jejich území. 
19  UK Border Agency na svých stránkách o testech podrobně informuje 
(http://www.lifeintheuktest.gov.uk/htmlsite/index.html) 
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18 let zavedl povinnou účast na ceremoniálu udělování občanství, jehož 

součástí je i přísaha věrnosti královně a zemi.20  

V roce 2008 představila britská vláda v zelené knize Cesta k občanství 

(Path to citizenship) ideu „zaslouženého občanství“. Ústřední myšlenkou této 

strategie je, že občanství musí být zasloužené. Žadatelé tak musí mluvit 

anglicky, dodržovat zákony a být přínosem pro komunitu. Strategie se 

promítla v Zákoně o hranicích, občanství a imigraci z roku 2009. Tato právní 

úprava není ještě účinná, nicméně vzhledem k zásadním změnám, která 

přináší, jí zde bude věnována pozornost.  

Nová právní úprava rozděluje cizince, kteří mohou žádat o občanství, do 

tří skupin. Vedle rodinných příslušníků britských občanů a ekonomických 

přistěhovalců jsou třetí samostatnou skupinou právě uprchlíci/azylanti. 

Proces získání občanství je rozdělen do tří fází: dočasný pobyt, občanství na 

zkoušku a konečně získání britského občanství.21 Tento proces je pro 

všechny tři skupiny cizinců stejný. 

Dočasný pobyt znamená, že cizincům je umožněno zůstat v UK. 

Občanství na zkoušku je nově včleněnou fází, během které by se 

přistěhovalci měli plně začlenit do britské společnosti. Mají během ní 

prokázat, že si právo na britské občanství zasloužili. Na konci cesty je buď 

udělení britského občanství, nebo trvalého pobytu (za podmínky úspěšného 

složení testů a složení přísahy).  

Migranti, kteří se v UK chtějí usadit, musí prokázat viditelnější 

a významnější přínos pro Británii.22 Namísto dosavadní praxe, kdy cizinci 

o státní občanství žádali po pěti letech pobytu v UK, přibyla mezifáze na 

cestě k udělení plného občanství, tzv. „občanství na zkoušku“ („probationary 

citizenship“). Tato fáze může být urychlena předvedením aktivního občanství, 

ale také může být zpomalena nebo zastavena v důsledku trestné činnosti 

                                                 
20  Metropolitan Support Trust and the Institute of Public Policy Research: From Refugee to 
Citizen: Standing on my own two feet. 2007,  p. 5 
(http://www.refugeesupport.org.uk/documents/RS_ReportOct07.pdf) 
21  Path to Citizenship: pp. 19. 
(http://www.jcwi.org.uk/OneStopCMS/Core/CrawlerResourceServer.aspx?resource=385DE
EE2-E511-4923-877A-
656C85368B71&mode=link&guid=b2110b6e5252497b9c00763e4de9e735) 
22  Border and Immigration Agency Communications Directorate 2008.op.cit. p.6 
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cizince.23 Aktivním občanstvím (podmínka aktivity) jsou myšleny občanské 

nebo dobrovolné činnosti.24 

Podle nové strategie má být získání občanství před trvalým pobytem dána 

přednost. Získání občanství je chápáno jako dokončení procesu úspěšné 

integrace.25  

 

5.1.1 Stávající podmínky získání státního občanství 

Zákona o britské národnosti (část 1 – 6 a doložka 1)26 stanoví tyto 

podmínky pro udělení státního občanství: 

- zletilost (tj. věk minimálně 18 let) 

- mentální zdraví 

- dobrý charakter 

- dostatečná znalost angličtiny, velštiny nebo skotštiny  

- dostatečné znalosti o životě v UK (složení znalostního testu)  

- úmysl nadále žít ve Spojeném království 

- podmínka alespoň 5 let pobytu v UK (rezidenční kvalifikační doba), během 

které se nezdržoval mimo UK déle než 450 dní27 

Cizinci, kteří jsou manželé britského občana, musí splnit podmínku 

alespoň tří let pobytu v UK před podáním žádosti o občanství.28 Zákon 

uprchlíkům nepřiznává zvláštní postavení, nerozlišuje je od jiných skupin 

cizinců ze třetích zemí.  

Požadavkem je tedy kromě věku a mentálního zdraví dobrý charakter, 

znalost jazyka, kterou cizinec prokazuje složením jazykového testu, test 

znalostí o životě v UK, úmysl žít nadále ve Spojeném království a alespoň 

5 let předchozího pobytu v UK. 

                                                 
23  Ibid. 
24  Refugee Council (2009) Briefing:Borders, Citizenship and Immigration Act 2009 
25  Path to citizenship, pp. 22 – 23. 
26  http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1981/cukpga_ 

 19810061_en_1 
27  Zákon o britském občanství 1981, doložka 1, odst. 1 
28  Zákon o britském občanství 1981, doložka 1, odst. 3 písm. a) 
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Dobrý charakter znamená respektování práv a svobod Spojeného 

království, dodržování zákonů a plnění povinností a závazků coby rezident. 

Splnění tohoto požadavku je kontrolováno u policie a jiných vládních 

oddělení. Podpisem žádosti o občanství cizinec souhlasí s tím, aby o něm tyto 

informace byly zjištěny. UK Border Agency kontroluje trestní záznamy 

žadatelů starší 10 let. Žadatel taky musí poskytnout detaily o všech civilních 

soudních řízeních, které proti němu byly vedeny. Pokud byl žadatel 

odsouzen za kriminální čin a odsouzení dosud nebylo zahlazeno, žádost je 

automaticky odmítnuta. Dále je kontrolováno, zda žadatel platí daně 

z příjmu a pojištění. Žadatel taky musí sdělit, zda byl někdy zapojen do 

teroristických akcí, zločinů proti lidskosti, genocidě či válečných zločinů.29 

Znalost života v UK se prokazuje složením testu. Test se skládá z 24 otázek, 

které vychází z příručky „Život v UK: Cesta k občanství“ (ISBN: 

9780113413133). Dále mohou cizinci použít studijního průvodce „Život ve 

Spojeném království: oficiální studijní průvodce testem občanství“. Test je 

možné složit na jednom z 65 zkušebních míst po celém UK. Před psaním 

testu je nutné zaplatit poplatek 34 liber. Po jeho úspěšném složení obdrží 

cizinec potvrzující dopis, který přiloží k žádosti o občanství. 30  

Pokud cizinec ovládá dostatečně anglický, velšský nebo skotský jazyk, 

stačí, když složí test o znalostech o životě v UK. V opačném případě se musí 

zúčastnit kurzu Angličtina pro mluvčí jiných jazyků (ESOL). Tyto kurzy se 

konají v akreditovaných centrech po celém UK. Cizinec během nich musí 

prokázat určitý pokrok, tj. zlepšení alespoň o jednu úroveň. Dosažení 

pokroku je potvrzeno v dopise.31 

 

5.1.2 Žádost o státní občanství 

                                                 
29  UK Border Agency 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/goodcharacter/) 
30  UK Border Agency 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/applicationtypes/naturali
sation/kol/life-in-uk-test/) 
31  UK Border Agency 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/applicationtypes/naturali
sation/kol/esol-with-citizenship/) 
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Postup při podávání žádosti je upraven na stránkách UK Border Agency32 

a je dostupný pouze v anglickém jazyce. Předtím, než cizinec podá žádost 

o naturalizaci, musí prokázat dostatečné znalosti anglického jazyka 

a znalosti o životě v UK, jinak bude jeho žádost odmítnuta.  

K žádosti je nutné přiložit doklad ověřující totožnosti. Tím může být 

například pas, průkaz totožnosti, cestovní doklad vydaný britským 

ministerstvem vnitra či rodný list. Dále se vyžaduje certifikát o pokroku 

v jazykové úrovni a dopis potvrzující složení testu o životě v UK. Dostatečná 

délka pobytu v UK se dokazuje předložením pasu, dále dokladem 

o zaplacených daní či potvrzením zaměstnavatele.33 

Dále je nutné zaplatit poplatek.34 Ten pokrývá jednak zpracování žádosti 

a jednak ceremoniál udělení občanství. Pouze ve druhém případě se poplatek 

vrací, pokud občanství není uděleno. Dospělí žádající o občanství 

naturalizací platí 735 liber. Cizinci, kteří jsou manželé nebo partneři 

britského občana 930 liber. Uprchlíci nejsou od poplatku osvobozeni. Platí 

stejnou částku jako ostatní skupiny cizinců. Splnění závazku co nejvíce 

snížit poplatky a náklady řízení udělení občanství je tak diskutabilní. 

Žádosti by měly být vyřízeny do šesti měsíců. Délka se liší v závislosti na 

potřebě provedení určitých šetření (např. záznamy o trestání atd.). Podle UK 

Border Agency je však 95% žádostí vyřízeno do 6 měsíců.35 

Pokud je žádost odmítnuta, žadateli bude písemně sdělen důvod. Ačkoli 

neexistuje právo na odvolání, cizinec může požádat o přezkoumání 

rozhodnutí. Musí ale uvést, v čem spatřuje chybu.36 

 

5.1.3 Dvojí občanství 

UK umožňuje cizincům, kteří získali britské občanství, ponechat si 

i občanství původní. Pokud je ale dotyčná osoba občanem i jiné země, 

                                                 
32  UK Border Agency  
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/) 
33  UK Border Agency 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/applicationtypes/naturali
sation/supportingdocuments/) 
34  Fees leaflet: applications for citizenship and right of abode 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/cost/) 
35  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/waitingtimes/ 
36  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/appeals/ 
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britská vláda jí v této zemi nemůže poskytnout diplomatickou ochranu. 

Stejně tak, pokud britský občan získá národnost jiné země, neztrácí 

automaticky britské občanství.37 

 

5.1.4 Britská politika integrace cizinců  

Britská politika integrace cizinců. tzv. Nový azylový model – pětiletá 

strategie britské vlády – byla představena v roce 2005. Nový azylový model 

(New Asylum Model, NAM) měl za cíl rychlejší a pevněji řízený azylový proces 

s důrazem buď na rychlou integraci, nebo na odebrání ochrany.38 Do roku 

2005 měli uprchlíci, kterým byl udělen azyl, zaručeno právo časově 

neomezeného pobytu v UK a trvalý pobyt získávali automaticky. O britské 

občanství pak mohli žádat po pěti letech pobytu v Británii. Od roku 2005 je 

azyl udělován pouze na dobu 5 let. Poté musí uprchlíci dokázat pokračující 

potřebu ochrany.39 

Tato politika byla kritizována skupinami obhajujícími uprchlíky, kteří 

tvrdili, že vznikající nejistota značně poškodí možnosti a ochotu jedince 

integrovat se. Argumenty směřovaly k tomu, že je nepravděpodobné, že 

uprchlíci budou věnovat čas vzdělávání a výcviku či začleňování se do 

britské společnosti, když neví, zda v zemi budou moct zůstat déle než 5 let. 

Stejně tak je méně pravděpodobné, že zaměstnavatelé a vzdělávací instituce 

budou mít zájem o jedince, kteří mohou být navráceni do země původu.40 

 

5.1.5 Shrnutí  

Uprchlíci nemají odlišné podmínky získání občanství od jiných cizinců ze 

třetích zemí. Stávající právní úprava je dost přísná. Kromě pěti let pobytu 

v UK je nutné prokázat znalosti o životě v UK a jazykové znalosti a složit 

                                                 
37  UK Border Agency: 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/dualnationality/) 
38  Refugee Council: Briefing on the New Asylum Model. 2007. P. 1. 
 (http://www.refugeecouncil.org.uk/Resources/Refugee%20Council/downloads/brief
ings/Newasylummodel.pd) 
39  Morell, G.: Refugee rights and responsibilities in UK. ICAR, 2009. p. 15 
(http://www.icar.org.uk/download.php?id=552) 
40  Morell, G.: Refugee rights and responsibilities in UK. ICAR, 2009. p. 15 
(http://www.icar.org.uk/download.php?id=552) 
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přísahu královně. Poplatky za vyřízení žádosti jsou poměrně vysoké 

a uprchlíci od nich nejsou osvobozeni. Formální právo odvolat se proti 

zamítnutí žádosti neexistuje, ačkoli lze požádat o přezkum rozhodnutí. 

Uprchlíci mají stejné podmínky k přístupu k občanství jako jiné skupiny 

cizinců ze třetích zemí. Britská národnostní legislativa rozeznává odlišné 

postavení manželů či partnerů britských občanů či například osob 

pocházejících z britských zámořských teritorií, nikoli uprchlíků. Plnění 

závazku Ženevské úmluvy co nejvíce usnadnit uprchlíkům naturalizaci je tak 

v případě UK dost problematické. 

Nová právní úprava (dosud neúčinná) je však v mnoha ohledech ještě 

přísnější. Představuje koncept zaslouženého občanství, který byl podroben 

značné kritice. Bezpečí, které občanství přestavuje, by podle obhájců 

azylantů a migrantů mělo být spíš právem, ne něčím, co si je nutné 

zasloužit. Uprchlík musí čelit dostatečným obtížím předtím, než je vůbec 

uznán jeho nárok na azyl.41 Zákon z roku 2009 je tak v rozporu 

s požadavkem Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků (1951) co 

nejvíc uprchlíkům usnadnit naturalizaci. Další kritika směřuje k tomu, že 

podmínky žádosti o občanství byly doposud dostatečně přísné.42 Požadavku 

na usnadnění asimilace a naturalizace se tak ještě více vzdaluje. 

 

5.2 Švédsko 

 

Na mezinárodní závazek Švédska usnadnit žadatelům o azyl a osobám 

bez státního občanství naturalizaci poprvé reagoval Cizinecký zákon z roku 

1989. Těmto skupinám se tak dostalo preferenčního zacházení. Cizinecký 

zákon z roku 2001 pak kodifikoval dosavadní praxi udělování občanství 

osobám bez státního občanství či uprchlíkům po čtyřech letech pobytu ve 

Švédsku.43 

                                                 
41  Refugee Council (2009) Briefing:Borders, Citizenship and ImmigrationAct 2009 
42  Webber, F. (2009) Subject to British Values London: Institute of Race Relations. 
43  Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement – Toronto: 
Citizenship, migration and social integration in Sweden: a model for Europe? Working paper 
No. 52. P. 37 



 43 

Ve Švédsku v otázce nabývání občanství tradičně dominoval princip ius 

sanguinis, poprvé vyjádřený v Zákoně o občanství z roku 1894. Od té doby 

prošel proces nabývání občanství řadou reforem (1924, 1950 a 2001), princip 

ius sanguinis však zůstal hlavním pravidlem.44 Dalším zásadním principem, 

který Švédsko ve své politice udělování občanství aplikuje, je zabránění 

situacím, kdy by osoba zůstala bez státní příslušnosti. Od roku 2001 

Švédsko akceptuje dvojí občanství.45 

 

5.2.1 Podmínky získání státního občanství 

Základem právní úpravy získání občanství ve Švédsku je Zákon 

o švédském občanství č. 82 z roku 200146. Zákon byl vyústěním snahy 

modernizovat právo nabývání občanství a reflektoval změny, kterými prošla 

švédská společnost v důsledku imigrace a internacionalizace. 47  

Zákon upravuje získání a ztrátu občanství a procesní postup. Sekce 11 

k získání občanství stanovuje: 

„Cizinec může žádat o občanství a toto mu může být uděleno (být 

naturalizován), pokud 

1. Prokázal svoji totožnost 

2. Dosáhl věku 18 let 

3. Má oprávnění trvalého pobytu ve Švédsku 

4. Pobývá ve Švédsku 

                                                                                                                                                         
(http://ceris.metropolis.net/Virtual%20Library/WKPP%20List/WKPP2007/CWP52_Dingu-
Kyrklund_final.pdf) 
44  Robert Schuman Centre: Lokranz Bernitz, H.: Sweden Country Report, 2010,  p. 1. 
on-line (http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Sweden) 
45  Swedish Ministry for integration and gender equality 
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/2188/a/19449) 
46  Act on Swedish Citizenship. Swedish Code of Statutes: SFS 2001: 82. On-line 
(http://eudo-
citizenship.eu/NationalDB/docs/SWE%202001%2082%20(as%20of%202006,%20English).
pdf) 
47  Robert Schuman Centre: Lokranz Bernitz, H.: Sweden Country Report, 2010,  p. 8. 
on-line (http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Sweden) 
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a. Předchozí dva roky v případě Dánských, Finských, Islandských 

nebo Norských občanů 

b. Předchozí čtyři roky v případě osob bez státní příslušnost nebo 

osob považovaných za uprchlíky 

c. Předchozích pět let pro ostatní cizince 

5. Vedl a lze očekávat, že i nadále povede „úctyhodný život“ 

Podmínkami udělení občanství je tedy prokázání totožnosti, dosažení 

určitého věk, povolení k trvalému pobytu, čtyři roky předchozího pobytu ve 

Švédsku a řádný způsob života. Oproti jiným skupinám cizinců mají 

uprchlíci o jeden rok kratší nutnou délku pobytu ve Švédsku před podáním 

žádosti o státní občanství.48 

Žadatel, který neprokázal svoji totožnost, může být podle odst. 2 oddílu 

12 naturalizován, jen pokud pobýval ve Švédsku předchozích 8 let a dal 

úřadům důvod věřit, že jím uváděná identita je správná. 

Povolení k trvalému pobytu49 získává uprchlík, kterému je udělen azyl. 

Okamžikem udělení práva trvalého pobytu přestává být osoba žadatelem 

o azyl. Tímto okamžikem je oprávněna pracovat a žít ve Švédsku za stejných 

podmínek jako ostatní. Může být odejmuto v případě, že se osoba odstěhuje 

ze Švédska, uvede falešnou identitu, zaplete se do kriminálních aktivit, 

úmyslně neuvede určitou informaci nebo učiní falešná prohlášení, která jsou 

relevantní pro povolení k pobytu.50  

Požadavek řádného způsobu života (úctyhodného života, respectable life) 

je v praxi ověřován Radou pro migraci. Ta získává informace z jiných orgánů 

jako je policie či bezpečnostní služby. Zjišťuje například, zda má cizinec 

dluhy, zda spáchal zločin a taktéž zda není hrozbou pro bezpečnost. Pokud 

cizinec spáchal zločin, stále se může stát švédským občanem. Vztahuje se 

však na něj zvláštní čekací lhůta. Ta se obvykle odvozuje od data spáchání 
                                                 
48  Swedish Migration Board (http://www.migrationsverket.se/info/499_en.html) 
49  Toto povolení je upraveno ve švédském Cizineckém zákoně (2005: 716) v kapitole 5. 
50  Swedish Migration Board (http://www.migrationsverket.se/info/454_en.html) 
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zločinu. Před nabytím švédského občanství je nezbytné vykonat všechny 

uložené tresty a zaplatit všechny pokuty.51 Požadavek úctyhodného života 

automaticky nevylučuje osoby, které spáchaly zločin. Praxe 52však pro ně 

zavedla delší čekací dobu na vyřízení žádosti. 

I pokud tyto podmínky nejsou splněny, oddíl 12 zákona o švédském 

občanství uvádí, že  

„žadatel může být přesto naturalizován, pokud: 

1. V minulosti již měl švédské občanství, 

2. Je ženatý nebo žije v podmínkách blízkých manželství se Švédským 

občanem, nebo 

3. Jsou zde jiné zvláštní důvody udělení občanství“ 

Oddíl 13 pak uvádí, že při rozhodování o naturalizaci bude rovněž 

rozhodnuto o tom, zda švédské občanství získají žadatelovi svobodné děti 

mladší 18 let. 

 

5.2.2 Žádost o státní občanství 

Žádosti o státní občanství přijímá švédská Rada pro migraci. Na jejích 

webových stránkách je podrobně popsán postup podání žádosti, vč. adresy 

a potřebných příloh. Do žádosti je možné zahrnout i svobodné děti mladší 

18 let. 

Poplatek za podání žádosti je 1 500 švédských korun. Osoby bez státní 

příslušníci se statutem uprchlíka jsou od této povinnosti osvobozeni. Musí 

však být splněny obě podmínky, tj. být bez státního občanství a zároveň mít 

status uprchlíka.  

                                                 
51  Swedish Migration Board (http://www.migrationsverket.se/info/500_en.html) 
52  Robert Schuman Centre: Lokranz Bernitz, H.: Sweden Country Report, 2010,  p. 11. 
on-line (http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Sweden) 
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O udělení švédského občanství rozhoduje Rada pro migraci. Pokud 

žádost schválí, zašle žadateli dokument osvědčující, že se stal švédským 

občanem. O švédský pas pak nový občan žádá policii. Pokud Rada žádost 

odmítne, informuje o důvodech písemně. Zároveň sdělí možnosti podat 

odvolání. 

Doba, během které Rada rozhoduje, se liší. Pokud je žádost úplná 

a nepotřebuje doplnění, rozhodnutí je učiněno do šesti měsíců. Podle 

webových stránek Rady však obvykle mnohem dříve. Pokud žádost potřebuje 

doplnit, čekací doba je delší – přibližně deset až dvanáct měsíců. 53 

 

5.2.3 Dvojí občanství 

Švédsko mělo tradičně ke dvojímu občanství negativní postoj, což se 

odráželo ve Švédské legislativně. Zákonem o občanství z roku 2001 nicméně 

změnilo dosavadní přístup a dvojí občanství akceptovalo.  

Tento zákon umožňuje cizincům, kteří získají švédské občanství, ponechat si 

i svoje původní občanství. Dvojí občanství může přinést určité jistoty 

a výhody. Cizinec se švédským občanstvím se mj. rychleji začlení do Švédské 

společnosti. Lidé mají snazší případný návrat do rodné země. Ulehčeny jsou 

i případné návštěvy do země původu, protože dotyčný nemusí žádat o víza.54  

 

Švédský občan, který má občanství i jiné země, je švédskými úřady 

považován za Švéda a pro aplikaci švédského práva není skutečnost, že 

dotyčný má i jiné občanství důležitá.55 

 

5.2.4 Švédská politika integrace cizinců 

Cílem švédské integrační politiky jsou rovná práva, povinnosti 

a příležitosti pro všechny nezávisle na etnickém nebo kulturním původu. 

Zahrnuje představení nově přijíždějících migrantů společnosti, kompenzace 

                                                 
53  Swedish migration Board (http://www.migrationsverket.se/info/290_en.html) 
54  Swedish Migraiton Board (http://www.migrationsverket.se/info/290_en.html) 
55  Ibid. 
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obcích za přijetí uprchlíků a podporu integrace. Součástí integrační politiky 

je také získání švédského občanství.56 

Hlavní zodpovědnost za podporu uprchlíků a jejich seznámení se 

společností má vláda. Hlavním orgánem vytváření a provádění švédské 

integrační politiky je švédské Ministerstvo pro integraci a generovou rovnost. 

Dále se na integraci cizinců podílí Rada pro migraci a místní správní úřady. 

Důležitou roli mají také obce. 

Povinností Rady pro migraci a místních správních úřadů je zajistit, aby 

obce byly schopny přijímat uprchlíky. Za tím účelem kontaktují 

zaměstnavatele a snaží se zajistit jim práci v dostupné vzdálenosti od 

bydliště. Obce, které podepíší dohodu o přijetí uprchlíků, získávají od státu 

náhrady a zvláštní grant na každého uprchlíka na pokrytí nákladů 

spojených s přijetím. Obce nově přijíždějícím uprchlíkům poskytují pomoc 

s jejich prvními kontakty se společností. Nabízí jim seznamovací programy, 

které zahrnují kontakt se zaměstnavateli, školami, službami péče o děti. 

Cílem je, aby se nově příchozí naučili švédský jazyk v co nejkratším možném 

čase, a aby byli schopni se o sebe postarat.  

Vláda na podzim 2009 představila návrh reformy, která by měla podpořit 

urychlení této první fáze integrace uprchlíků a jiných skupin nově příchozích 

cizinců do společnosti. Zahrnuje rychlejší začlenění do pracovního procesu 

a společenského života. Mj. návrh obsahuje řadu opatření, které mají 

uprchlíkům usnadnit hledání práce a finanční podporu, která je 

koncipována jako odměna za aktivní účast na integračních aktivitách. Při 

hledání a přípravě na zaměstnání bude uprchlíkům pomáhat nový aktér – 

jakýsi seznamovací průvodce. Tato opatření budou účinná od 1. prosince 

2010.57 

 

5.2.5 Shrnutí 

Požadavky na získání občanství se liší pro uprchlíky a pro ostatní cizince 

ze 3. zemí jen v tom, že u uprchlíků se vyžaduje o rok kratší doba pobytu ve 

                                                 
56 Ministry of Integration and Gender Equality: Swedish integration policy. Dec 2009. 
On-line (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/77/34/5b7683a6.pdf) 
57 Ministry of Integration and Gender Equality: Swedish integration policy. Dec 2009  
(http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/77/34/5b7683a6.pdf) 
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Švédsku před podáním žádosti. Ani páchání trestné činnosti není nutně 

důvodem k odepření švédského občanství, na daného cizince se pak ovšem 

vztahuje zvláštní čekací lhůta. Doba vyřízení žádosti o občanství je podle 

informací švédské Rady pro migraci maximálně 6 měsíců, čímž je splněn 

i požadavek čl. 34 Ženevské úmluvy (1951) na urychlení řízení o udělení 

státního občanství. Jediným nákladem tohoto řízení je poplatek při podání 

žádosti 1500 švédských korun. Osvobozeni jsou od něj jen uprchlíci, kteří 

jsou zároveň osobami bez státní příslušnosti. 

Důležitější než minimální požadavky pro získání občanství je však aktivní 

integrační politika Švédska vůči cizincům. Začleňování cizinců do 

společnosti je pečlivě propracovaná strategie. Počátek procesu integrace 

cizince začíná hned po příjezdu. Státní občanství je v oficiálních 

dokumentech označeno jako součást procesu integrace. Od prosince 2010 se 

navíc začne uplatňovat nová strategie, jejímž cílem je urychlit integraci 

uprchlíků. Dokladem aktivního přístupu Švédska v této oblasti je i sama 

existence Ministerstva pro integraci a generovou rovnost.58 Přátelský 

a otevřený postoj vůči cizincům se projevil i v možnosti ponechat si původní 

občanství v roce 2001.  

Závazek z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 „co nejvíce 

usnadňovat uprchlíkům asimilaci a udělení státního občanství“ Švédsko jako 

jedna z mála evropských zemí plní. Přestože v zákoně o švédském občanství 

není výrazný rozdíl mezi postavením uprchlíků a jinými kategoriemi cizinců 

z 3. zemí, obecně zaujímá vůči nově příchozím pozitivní postoj, snaží se 

o jejich rychlou integraci a pro získání státního občanství klade rozumné 

požadavky.  

 

5.3 Srovnání přístupu ke státnímu občanství ve Spojeném království 

a ve Švédsku 

Oba státy ve vnitrostátní legislativě v přístupu k občanství výrazně 

neodlišují postavení uprchlíků od ostatních skupin cizinců ze třetích zemí. 

Oba státy umožňují ponechat si původní občanství a shodují se i v délce 

                                                 
58  http://www.sweden.gov.se/sb/d/8366 
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vyřízení žádostí do 6 měsíců. Liší se však požadavky, které cizinec musí 

splnit předtím, než požádá o občanství. Výrazně se také odlišuje celkový 

přístup daných zemí k integraci cizinců do společnosti. 

Zatímco Švédsko se spokojí s požadavkem určité délky předchozího 

pobytu, Spojené království má nadto další požadavků týkající se znalosti 

jazyka, britských reálií či složení přísaze královně. Podle nové právní úpravy 

bude navíc nutné „zasloužit“ si britské občanství. Cizinec bude muset 

prokázat svůj přínos pro Británii. Švédsko se na druhou stranu snaží 

cizincům cestu k občanství co nejvíce usnadnit. Podobně jako UK pořádá 

kurzy švédštiny, ty však nejsou na rozdíl od UK prerekvizitou k získání 

občanství.  

Švédsko je vůči cizincům (včetně uprchlíků) přátelské, otevřené a snaží 

se jim cestu k občanství co možná nejvíce usnadnit. Celý proces integrace 

cizince začíná ihned po jeho příjezdu do země. Byť nejsou uprchlíci 

osvobozeni od poplatků při zpracování žádosti o občanství, ani se na ně 

nevztahují zvláštní sazby odlišné od jiných skupin cizinců, celkově se dá říct, 

že Švédsko svůj závazek co nejvíce usnadnit uprchlíkům asimilaci a cestu 

k získání občanství plní.  

Spojené království na druhé straně vyžaduje splnění řady podmínek pro 

získání občanství. Politika vůči nově příchozím je více restriktivní než 

švédská. Ani UK neodpouští uprchlíkům poplatky za zpracování žádosti. 

Nový koncept „zaslouženého občanství“ je však problematický i z hlediska 

závazku co možná nejvíce usnadnit uprchlíkům přístup k občanství. UK tak 

nelze považovat za vzorovou zemi v plnění čl. 34 Ženevské úmluvy 

5.4 Doporučení pro Českou republiku na základě srovnání 

Ze dvou zde zkoumaných zemí lze pro Českou republiku vyvodit závěr, že 

chce-li se důsledně dodržovat své mezinárodněprávní závazky, měla by se co 

možná nejvíce inspirovat švédskou praxí.  

Britská politika zaslouženého občanství, stejně jako řada podmínek, 

které musí cizinci splnit, jsou vůči azylantům poměrně přísné. Pro českou 

praxi je zajímavé především písemné sdělení důvodů neudělení občanství 
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a délka vyřízení žádosti. Urychlení napomáhá patrně i automatické odmítání 

žádostí žadatelů odsouzených pro trestný čin. 

Na druhé straně Švédsko lze z hlediska dodržování čl. 34 považovat za 

vzorovou zemi. Ačkoliv Švédsko v zákonné úpravě odlišuje (v přístupu 

k občanství) postavení azylantů od jiných skupin cizinců jen v kratší délce 

předchozího pobytu, tato kratší doba sama o sobě neznamená naplnění čl. 

34. Na švédský model je třeba se dívat komplexně a vzít v potaz celkový 

přístup švédské vlády k cizincům. Zejména lze vyzdvihnout komplexní 

a propracovaný přístup k integraci cizinců do společnosti. Udělení občanství 

je jen zakončení úspěšné integrace, na které se aktivně podílí nejen cizinec, 

ale i stát.  

Švédsko klade pro získání občanství minimum podmínek. Nepodmiňuje 

získání občanství složením jazykových či jiných testů. Je to dáno mj. tím, že 

v okamžiku podání žádosti o občanství většina cizinců již švédsky umí, a to 

díky řadě předchozích jazykových a jiných programů, určených pro cizince. 

Pro Českou republiku z toho lze vyvodit, že samotný požadavek složení 

jazykového testu není problémem, pokud je doplněn vhodnými jazykovými 

kurzy v široké míře pro cizince dostupnými. Totéž se dá říct o i případných 

dalších znalostních testech. 

Česká republika by také neměla opomínat význam integrace 

cizince/azylanta do společnosti a nespokojit se pouze se zákonnou definicí 

podmínek získání občanství. Měla by se zaměřit i na programy, které 

azylantům pomáhají začlenit se do společnosti, jako jsou jazykové kurzy, 

rekvalifikační kurzy, pomoc s hledáním práce aj. Žádost o občanství by pak 

cizinec (azylant) v ideálním případě podával v okamžiku, kdy již bude 

součástí české společnosti a udělení občanství pak bude, po švédském vzoru, 

zakončení procesu jeho integrace. Další pozitivní aspekt, hodný následování, 

je stejně jako ve Spojeném království lhůta vyřízení žádosti o občanství do 

šesti měsíců. 
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6. Závěr 

Kromě prominutí podmínky vzdání se občanství, se mezi žadateli z řad 

azylantů a ostatními žadateli o státní občanství ČR v zákonné úpravě 

nerozlišuje. Rovněž lze konstatovat, že v praxi se uplatňuje také snížení 

správního poplatku až do výše 1000 Kč. Z hlediska zkoumaného souladu s 

čl. 34 Úmluvy lze říci, že uvedené zvýhodnění nepožadující vzdání se 

občanství je dostačující.59 

Zejména v kontextu  toho, že naše současná právní úprava  vychází ze 

zásady jediného výlučného státního občanství. Tuto zásadu zdůrazňuje 

ostatně i sama důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona.  Ani při použití 

horizontální administrativní komparatistiky státoobčanských norem v rámci 

evropského prostoru nelze udělat jiný závěr, než že i v jiných zemích je 

bipolitismus považován za nežádoucí jev60. 

O zvýhodnění by se u této výjimky jednalo pokud bychom předpokládali, 

že má azylant zájem ponechat si občanství země, která jej pronásleduje. 

Pokud by takový zájem naopak azylanté neměli pak není tedy jisté zda  jde 

mluvit o zvýhodnění. Na druhou stranu situace v zemi původu se může 

zlepšit a tím je ta výhoda ponechání si občanství zachována. Dále je třeba 

v této souvislosti se zabývat institutem ztráty občanství (zbavení státního 

občanství občana proti jeho vůli), který zakotvuje Evropská úmluva o 

občanství a které může u azylantů připadat v úvahu pokud se jejich 

domovský stát doví že jim byl v jiné zemi  udělen azyl. Pokud by azylant byl 

zbaven svého státního občanství, pak to posiluje jeho morální důvody žádat 

a  usilovat o státní občanství v zemi, která mu poskytla mezinárodní 

                                                 
59 Dle našeho z čl. 34 Úmluvy vyplývá i požadavek zkrátit procesní lhůtu řízení pro azylanty, 
byť to bylo v demonstrativním výčtu, pro naplnění čl. 2 odst. 1 Ústavy by mohla být tato 
zvýhodněná lhůta upravena přímo ex lege.  
60 Je nutné poznamenat, že Evropská úmluva o státním občanství s možností bipolitismu 
pracuje a na rozdíl od apolitismu je aprobuje. ČR by navíc měla ve svém právním řádu 
akcentovat skutečnost, že azylanté jsou fakticky zbaveni možnosti vykonávat svá občanská 
politická práva,  jelikož svou zemi původu museli opustit a v zemi, kde jim byl poskytnut 
azyl občanství nemají. K posouzení existence bipolitismu jako překážky nabytí občanství 
azylanem je třeba zkoumat teleologický význam vnímání bipolitismu jako nežádoucího jevu. 
Tím jsou především komplikace při uplatňování dvojího vrchnostenckého vlivu  v rámci 
státoobčanského svazku, tedy konkurence těchto vrchnostenských vlivů (typicky branná 
povinnost). Tato část státoobčanského vztahu azylanta k zemi původu je však velmi 
významně utlumena již samotnou existencí pronásledování, což by mělo analogicky 
redukovat vnímání případného bipolitismu jakožto překážky udělení státního občanství.   
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ochranu a s níž navazuje nový úzký vztah. Nemluvě o povinnosti státu azylu 

zavést právní úpravu směřující k redukci bezdomovectví, které by v tomto 

případě vzniklo. Azylant by tedy měl mít možnost nabýt občanství ve 

zjednodušeném řízení, nikoli pouze jako azylant, ale zejména jako apolita. 

Zde je také třeba zdůraznit, že není úplně věcí svobodné vůle azylanta 

rozhodnout se vzdát se ochrany své země a současně úzkého vztahu se zemí 

v níž je pronásledován. Je to často výsledek vnějších okolností, které jej 

donutí tuto zemi opustit, pak i skutečnost  zda požádá o cizí státní občanství 

či nikoli je výsledkem tlaku těchto okolností. Je proto na zvážení nakolik 

takovou žádost usnadnit. 

Připustíme-li, že udělením mezinárodní ochrany na sebe ČR bere určitý 

závazek, pak součástí takové ochrany je usnadnění integrace chráněné 

osoby, jak také plyne z ustanovení SIP. Současně, pokud častým důvodem 

pro neudělení občanství je nedostatečná integrace, pak je třeba dospět 

k závěru, že jedním z problémových míst je realizace případně nedostatky  

státního integračního programu. Zde je třeba zmínit dvoustrannost procesu 

integrace tedy nejen aspektů na stranně cizince (znalost českého jazyka, 

ekonomická soběstačnosti, socio-kulturní začlenění) ale předpokladem 

integrace je také přijetí cizince-azylanta většinovou společností. Pokud 

takové přijetí absentuje, nelze naplnit integrační kriteria ve všech jejich 

složkách například etablovat se na trhu práce.  

Řízení o udělení státního občanství je specifické jedinečností obsahu 

státoobčanského vztahu, jakož i jeho pozdější neodvolatelností ze strany 

státu. Občané jsou také jedním z definičních znaků moderního státu, úprava 

nabývání státního občanství na žádost cizince je tak matérií značně delikátní 

pro každou státní korporaci. Úprava podmínek nabývání občanství je věcí 

politického diskurzu a je projevem suverenity každého státu, což se projevuje 

použitím správního uvážení v kautele § 7 odst. 1 zákona o státním občanství. 

Neexistuje právní nárok na vydání pozitivního meritorního rozhodnutí 

v řízení o udělení státního občanství. Podáním žádosti o udělení státního 

občanství však žadateli-účastníku správního řízení vzniká subjektivní právo 

na řádné správní řízení a vydání zákonného (byť případně negativního) 

rozhodnutí. Tohoto subjektivního práva se účastník samozřejmě může 
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domáhat i v soudním řízení. Nejproblematičtější tendencí správního orgánu 

v řízení o udělení státního občanství se zdá být právě zaměňování 

nenárokovosti institutu udělení st. občanství s absencí subjektivního práva 

účastníka na vydání zákonného rozhodnutí. Tato tendence vede k častému 

extenzivnímu výkladu slovního spojení užitého v dispozici ustanovení § 7 

odst. 1 zákona, což se typicky projevuje např. tím, že správní orgán po 

účastníků vyžaduje splnění podmínek, které nemají oporu v předmětném 

zákoně. Meze správního uvážení jsou přitom poměrně jasně určeny 

konstantní rozhodovací  praxí nejvyššího správního soudu, namátkou 

uveďme rozhodnutí č.j. 5 As 64/2006 – 37 ze dne 31.5.2007. publikované na 

oficiálních webových stránkách soudu www.nssoud.cz: „To zda je rozhodnutí 

založeno na volné úvaze či nikoliv, má význam z hlediska rozsahu přezkumu, 

a nikoliv z pohledu žalobní legitimace. Žalobní legitimace musí být dána i pro 

případy přezkumu rozhodnutí založených na volném správním uvážení, neboť 

jinak by soud vůbec nemohl přezkoumat jeho použití ani z těch hledisek, které 

mu předepisuje § 78 odst. 1 věta druhá s. ř. s. Proti tomuto závěru nelze 

argumentovat ani tím, že v některých případech je správní uvážení absolutní, 

a tedy nemá meze, které by vůbec mohly být překročeny. Správní uvážení je 

v prvé řadě vždy limitováno principy vyplývajícími z ústavního pořádku České 

republiky; z nich lze vyvodit, že i tam, kde vydání rozhodnutí závisí toliko na 

uvážení správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovůle, příkazem 

rozhodovat v obdobných věcech obdobně a ve stejných věcech stejně (různost 

rozhodování ve stejných či obdobných věcech může být právě projevem 

ústavně reprobované libovůle), tj. principem rovnosti, zákazem diskriminace, 

příkazem zachovávat lidskou důstojnost, jakož i povinností výslovně uvést, 

jaká kritéria v rámci své úvahy použil, jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké 

důkazy provedl a jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům 

dospěl. V této souvislosti je namístě poukázat i na doporučení Rady ministrů 

Rady Evropy č. (80) 2, týkající se výkonu správního uvážení správními orgány, 

které upravuje řadu požadavků na výkon správního uvážení (zákaz sledovat 

jiný účel než ten, pro který byla diskreční pravomoc stanovena; objektivnost a 

nestrannost; rovnost a zákaz diskriminace; proporcionalita mezi negativními 

dopady rozhodnutí na práva, svobody a zájmy osoby, a sledovaným účelem), 
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jakož i požadavek na přezkum zákonnosti správního uvážení soudem nebo 

jiným nezávislým orgánem.“  

Pokud jsme tedy došli k závěru, že mezi žadateli o občanství azylantů a 

ostatními osobami není v rozhodovací praxi rozlišováno pak podstata 

sledovaného zadání studie  tkví obecně v celkovém přístupu ČR k žadatelům 

o občanství.  Proto jsme také  vycházeli z hodnocení rozhodovací praxe a 

judikatury u všech žadatelů o státní občanství ČR a bylo tedy možné  

nedostatky takové praxe aplikovat i na žádosti azylantů. V rámci provedené 

komparace je zapotřebí vyzdvihnout švédskou praxi, která chápe udělování 

občanství jen jako zakončení úspěšné integrace, na které se aktivně podílí 

nejen cizinec, ale také stát. Česká republika by také neměla opomínat 

význam integrace cizince/azylanta do společnosti a nespokojit se pouze se 

zákonnou definicí podmínek získání občanství. Měla by se zaměřit i na 

programy, které azylantům pomáhají začlenit se do společnosti, jako jsou 

jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, pomoc s hledáním práce aj. Žádost 

o občanství by pak cizinec (azylant) v ideálním případě podával v okamžiku, 

kdy již bude součástí české společnosti a udělení občanství pak bude, po 

švédském vzoru, zakončení procesu jeho integrace. 

 

Na základě výše uvedeného lze učinit několik doporučení: 

 

A)Změna legislativy: 

 

i) Změna legislativy upravující nabývání státního občanství naturalizací 

v zákoně 40/1993 Sb. pro azylanty není třeba, neboť závazek z čl. 34 

Úmluvy ČR naplňuje již svou zákonnou úpravou. Na druhé straně bude 

žádoucí změnit rozhodovací praxi. 

 

ii) Změna úpravy státního integračního programu-zakotvení práv a 

povinností azylantů. Konkrétní doporučení týkajících se návrhů změn ve 

fungování SIP a přístupů k integraci jako takové  se nachází například ve 

studiích zadaných SOZE v průběhu roku 2010 zaměřených na oblasti 

vzdělávání, bydlení a zaměstnávání. Konkrétně jde o studie: Analýza 
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přístupu k bydlení ve vztahu k osobám požívajícím v České republice 

mezinárodní ochrany zpracovaných organizací ASIM, Přístup azylantů a osob 

s doplňkovou ochranou k zaměstnávání v ČR (Mgr. Andrea Gerstnerová, 

Ph.D.) a Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělávání v ČR 

(Bc. Aneta Žáčková). 

 

B)Nelegislativní změny: 

 

i) Změna rozhodovací praxe: 

- respektování příslušné  judikatury Nejvyššího správního soudu. Jak 

totiž vyplývá z dokumentovaných případů, nedošlo k dostatečnému 

promítnutí rozhodnutí soudních instancí do rozhodovací praxe 

správního orgánu.  

- zajištění, aby volná úvaha správního orgánu nebyla pojímána 

neomezeně, ale limitována uplatněním zákonných podmínek  

- zajištění  řádného správního řízení a vydání zákonného (byť  

negativního) rozhodnutí s charakteristikami předvídatelnosti a 

transparentnosti  (existuje subjektivní právo na řádné správní řízení) 

- definování výkladových pravidel dalších podmínek udělení občanství 

(např. definice naplnění integrace, pokud ji správní orgán uplatňuje 

jako jednu z podmínek udělení občanství) pro větší předvídatelnost 

rozhodování a právní jistotu uchazečů o státní občanství.  
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7. Summary 

The presented study is aimed at the questions of access of asylees to 

Czech citizenship. 

The main assessing criterion is the extent to which the obligation stated 

in Art. 34 of the Convention Relating to the Status of Refugees is fulfilled by 

the Czech Republic. Therefore, the focus is put both on the legal frame, 

decision making in all stages and the respective judicature of the courts. The 

main basis for this study are available studies, statistics and expert papers 

related to the topic. 

After evaluation and studying of the available special literature, the 

examination of the specific files and the interviews with the involved persons 

were performed. The interviews were carried out with the practitioners, 

employees of NGOs assisting migrants, several refugees and also with the 

officials participating on the decision making.  

Firstly, the concept of citizenship (nationality) is explained and defined. 

The definition of nationality is derived from the literature as well as 

judicature – the decision of the International Court of Justice in the case 

Nottebohm (1955). The decision of the Czech Constitutional Court defines 

citizenship as “a permanent, locally unlimited legal relationship of 

individuals and the state, which is usually irrevocable against the will of 

individuals. Mutual rights and obligations arise from this relationship, 

particularly involving the rights of the natural persons to protection by the 

State within or outside its territory and the right of residence in its territory 

and the right to participate in its governance. Primarily, the responsibility of 

the citizen is loyalty to the state, a commitment to its defence, the exercise of 

certain functions that are called for and compliance with the laws of the 

state within and outside its territory. The specific content of citizenship is 

determined by a sovereign state legislation. It is the sovereign entitlement of 

the state to determine the conditions under which the citizenship can be 

acquired or lost." 
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Further, the study addresses the categorisation of the international 

(multilateral, bilateral), and internal sources of the law governing the 

citizenship.  

The next chapters deal with and analyse both the decision making 

practice of the administrative and constitutional courts and the decision 

making procedure of the Ministry of Interior. The decisions of the ministry of 

interior are not in compliance with the respective judicature in several 

aspects. First of all, the outcome of procedure is not predictable, as the 

applicants for naturalization have to fulfil conditions not stipulated by 

legislation. Among others, the principles of the single nationality within 

family, labour integration, self-dependence, ability to prove the legitimate 

earnings have to be mentioned. The deficiency of the practice can be 

observed also in the fact, that similar cases produce different outcomes and 

the same principle or legal rule is used inconsistently. The attitudes of the 

Ministry and Supreme administrative court also differ on the question of to 

what extent there is free and absolute discretion in the decision of 

citizenship on merits.  

These conclusions are valid for naturalization decisions in general. 

Regarding asylees, it must it must be stressed, that according to the 

statistics, during the years 2006-2009 the asylees were less successful in 

applying for citizenship than the general population of the citizens. There is 

an especially remarkable difference in the rate of successful appeals to the 

Minister of the Interior (2nd stage) – the asylees’ numbers are considerably 

lower than average.  

The practice of the Ministry is also questionable in terms of rejection of 

citizenship for national security reasons, as the decision usually lacks any 

grounds, or the rationale is just laconic insistence that assessment in terms 

of security was carried out. On the other hand, there is a practice, where 

(judging upon the social situation of the family), the administrative fee 

expenses are lowered for recognized refugees. Also the legal provisions 

enabling the exemptions from several conditions for acquiring of nationality 

(shortening the legal period of five years of permanent residence), but these 

possibilities are not used as would be desired (as the statistics suggest). 
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Another good practice is that proof of the loss of citizenship in the country of 

origin is not required in cases of refugees (ex lege). These measures show 

some effort to bring Art. 34 of the Geneva Convention to life.  

Generally speaking, compliance to the legislation with the basic 

international instruments has been met, especially regarding the merely 

recommendatory nature of the Art. 34. However, it must be pointed out, 

that, the Ministry of the Interior, facing the changing environment (this 

aspect is also stressed in judicature of the Supreme Administrative Court), in 

which they should decide more favourably in cases, when the consequence 

of the decision will result in dual citizenship. For this, new legislation is 

needed. The trends in several European countries with richer immigration 

history are undisputable and it is not clear that the more favourable 

approach towards dual citizenship would cause negative side effects 

compared to its benefits.  

There are several lessons, which can be learned from other European 

countries. In Sweden, the general attitude towards integration is more 

favourable. The granting of citizenship is not seen merely as a reward for the 

complete integration into society but rather the way through which full 

integration can be reached. Sweden imposes minimal conditions on 

acquiring nationality. No test of language or anything else is applied. The 

language skills are assumed, thanks to the wide range of courses and 

lessons provided to the foreign state nationals and refugees. The lesson for 

the Czech Republic is in the fact that language and other competences are 

not problematic, if there is the sufficient offering of affordable courses. The 

Czech Republic should be aware of the importance of the integration of the 

foreigner/asylee into the society. It is not sufficient to just observe criteria 

stipulated by legislation. They should focus on programs enabling and 

strengthening the capacity of refugees to integrate into the society (such as 

language courses, re-training, job-seeking assistance). In such a situation, 

the foreigner would already be a part of Czech society at the time of 

application for citizenship, and the acquisition of citizenship would be the 

true conclusion of the complex process.  

 


