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ANOTACE 

 Základní myšlenkou bakalářské práce na téma „Historický vývoj státního 

občanství na území České republiky a bývalého Československa od roku 1918 do 

současnosti“ je objasnit vývoj českého státního občanství v historických souvislostech. 

První část je věnována vysvětlení pojmu státního občanství a jeho způsobů nabývání 

a pozbývání v obecné poloze, následuje historický exkurz do dějin našeho státu, od 

vzniku Československa v roce 1918 do rozdělení republiky v roce 1993. Hlavní část 

práce pak obsahuje vysvětlení způsobů  nabývání a pozbývání státního občanství na 

našem území, jeho vývoj v závislosti na významných historických skutečnostech – 

vzniku samostatné republiky v roce 1918, okupaci Československa v letech 1938 a jeho 

osvobození v roce 1945, únorové události roku 1948, vzniku federativní republiky 

Československo v roce 1969 a konečně rozdělení státu k 1.1.1993. Poslední kapitoly 

jsou věnovány současnému právnímu stavu v této oblasti a předpokládanému vývoji 

v dalších letech. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 The basic idea of my bachelor thesis – the topic of which is “Historical 

Development of the Citizenship in the Territory of the Czech Republic and Former 

Czechoslovakia from the Year 1918 till the Present”, is to clarify the development 

of Czech citizenship in the historical context. The first part is devoted to the explanation 

of the term citizenship and the techniques of gaining and losing on a general level and 

then there is a historical excursus to the history of our country from the birth 

of Czechoslovakia in 1918 to the country separation in 1993. The main part of the work 

comprises the explanation of the techniques of gaining and losing citizenship in our 

territory, its development in connection with the important historical events – the birth 

of an independent republic in 1918, the occupation of the Czech lands in 1939 and their 

liberation in 1945, February events of the year 1948, the birth of the federal republic 

of Czechoslovakia in 1969 and at last the separation of the state on 1st January 1993. 

The last chapters are devoted to the contemporary development of the rule of law in this 

field and assumed development in the years to come. 
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1. Pojem státního občanství, jeho způsoby nabývání 

a pozbývání 

Problematika státního občanství je v novodobé historii České republiky velice 

diskutovaným tématem nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Změna  totalitního 

systému v demokratický s sebou přinesla vyšší pohyb obyvatelstva za hranice státu, 

zároveň však umožnila příliv přistěhovalců ze zemí, kde se hovořit o demokracii nedá. 

Vidina lepšího života z  pohledu ekonomického, ale také ochrana politických 

a náboženských utečenců, poskytovaná ČR, vede ke snaze těchto imigrantů usídlit se 

v naší zemi natrvalo a získat české státní občanství. Zvláštní skupinou žadatelů 

o udělení státního občanství jsou pak naši bývalí spoluobčané – Slováci, kteří po 

rozdělení republiky v roce 1993 volili občanství slovenské. Pracuji u Magistrátu města 

Mostu ve funkci vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel a ve své matriční praxi 

se setkávám také s neznalostí občanů ČR, kteří jsou často udiveni, že k ověření jejich 

státního občanství jsou sledovány jejich rodinné kořeny často až k praprarodičům. 

Zároveň při své pracovní činnosti přicházím do kontaktu s novými občany ČR, kteří do 

rukou tajemníka magistrátu skládají státoobčanský slib, jímž se definitivně stávají 

státními občany naší republiky a mohu sledovat, jak si získání státního občanství ČR 

tito cizinci cení. Abych mohla matriční praxi vykonávat, bylo nutno u Ministerstva 

vnitra ČR složit zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik 

a státního občanství (příloha 1). 

Při posuzování, zda je či není fyzická osoba českým státním občanem, se 

postupuje podle právních předpisů, platných v době, kdy mělo k nabytí nebo pozbytí 

státního občanství dojít.  

1.1. Pojem státního občanství 

Státní občanství lze charakterizovat jako časově trvalý, místně neomezený 

vzájemný právní vztah fyzické osoby a státu, který je proti vůli fyzické osoby zpravidla 

nezrušitelný a na jehož základě vznikají státu a fyzické osobě vzájemná práva 

a povinnosti. Jde o institut upravený právem, právní předpisy stanoví jeho obsah a práva 

a povinnosti z něj vyplývající. Základním vnitrostátním právním předpisem je ústava 

nebo ústavní zákon,1[35] většinu úpravy pak najdeme v právních předpisech se silou 

                                                 
1 u nás zakotveno v čl. 12 Ústavy ČR 
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zákona.[62] Ačkoli si každý stát podmínky pro nabývání a pozbývání státního občanství 

stanoví sám, volnost při úpravě vlastního státního občanství je omezena mezinárodními 

smlouvami. Nejkomplexnějším dokumentem mezinárodního práva, který se týká této 

problematiky, je Evropská úmluva o státním občanství.[27] 

1.2. Způsoby nabývání státního občanství v obecné poloze 

K nabývání i pozbývání státního občanství dochází na základě právních 

skutečností na projevech vůle fyzické osoby nezávislých i na základě projevu vůle. 

Obecně lze získat státní občanství  několika způsoby: 

a) Narozením - jde o hlavní způsob nabytí státního občanství, přičemž jsou 

v různých státech uplatňována odlišná pravidla. Některé země přijaly zásadu ius 

sanguinis (právo krve), dítě tedy nabývá státní občanství po svých předcích bez ohledu 

na místo narození, jiné zásadu ius soli (právo půdy) – dítě získá státní občanství podle 

místa svého narození a není přihlíženo ke státnímu občanství jeho rodičů. 

Nejrozšířenějším zásadou ius sanguinis se řídí i český právní řád, zásadu ius soli 

nalezneme v právních úpravách zejména států Jižní Ameriky.  

b) Určením otcovství, případně osvojením (adopcí) - určením otcovství 

k nemanželskému dítěti nabývá dítě státní občanství otce. Osvojenec pak získá státní 

občanství rodiče, kterým bylo adoptováno. 

c) Legitimací - bylo-li určeno k nemanželskému dítěti cizinky otcovství, uzavřením 

manželství rodičů došlo k legitimaci dítěte a dítě získalo státní občanství svého otce. 

d) Nalezením - je-li na území státu nalezena fyzická osoba, respektive dítě útlém 

věku, u něhož nejsou známi rodiče, neprokáže-li se později, že tato osoba má jiné státní 

občanství. 

e) Uzavřením manželství - manželství samo o sobě nemá vliv na státní občanství. 

V jednotlivých státech existuje různá právní úprava, navazující na Úmluvu o státním 

občanství vdaných žen, [20] která byla podepsána 20.2.1957 v  New Yorku 

a Československem ratifikována. Dle zákonů některých států nabývá cizinka státní 

občanství automaticky uzavřením sňatku, v jiných jen na její výslovnou žádost. 

f) Udělením (naturalizací) - výslovné přijetí cizince nebo bezdomovce do státního 

svazku na vlastní žádost při splnění zákonných podmínek. Většina států přijme cizince 

pouze tehdy, žije-li trvale na jeho území po dlouhou dobu a jeho záměrem je na tomto 

území v budoucnu setrvat. 
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g) Prohlášením (opcí) - v souvislosti se změnou státních hranic, respektive 

rozdělením státu má při splnění zákonných podmínek právo občan zanikajícího státu 

volit státní občanství jednoho z nově vzniklých států. 

h) Redintegrací (opětovným nabytím) - rození občané některého státu, kteří pozbyli 

své původní občanství naturalizací v cizině, případně jim bylo odňato z jiné příčiny, 

mohou své občanství získat zpět při splnění určitých podmínek.  

i) Ze zákona (ex lege) - při vzniku nového státu nabývají státní občanství velké 

skupiny osob (zpravidla obyvatelé území, na němž stát vznikl), splňující zákonné 

podmínky ( místo narození, místo trvalého pobytu, domovské právo) k datu účinnosti 

zákona. Z logiky věci pak vyplývá, že zánikem státu přestává existovat i jeho státní 

občanství, aniž by toto bylo výslovně zákonem stanoveno. 

1.2.1. Bipolitismus (dvojí a víceré státní občanství) 

Rezolutní uplatňování zásady ius soli vede ke vzniku bipolitismu.. Narodí-li se 

v zemi s principem ius soli dítě rodičům ze země s principem ius sanguinis, nabývá 

novorozenec státní občanství státu, kde se narodil a zároveň státní občanství svých 

rodičů. Dítě rodičů, kteří mají rozdílné státní občanství, zároveň narozené v zemi se 

zásadou ius soli, získá rázem trojí státní občanství – po obou rodičích a podle místa 

narození. Dalšími důvody vzniku bipolitismu je naturalizace cizince, aniž by bylo 

státem požadováno pozbytí původního státního občanství, uzavření manželství 

s cizincem, určení otcovství a osvojení cizincem. 

V minulosti byl tento jev vnímán státy spíše negativně. Vycházelo to 

z historického pojetí státního občanství, které se vyvinulo ze vztahu mezi panovníkem 

a poddanými a z názoru, že loajalita je nedělitelná a nikdo nemůže být dobrým občanem 

více států. Tyto okolnosti měly, kromě nežádoucích situací v diplomatické oblasti, i vliv 

na závazky věrnosti a povinnosti vojenské služby, které vůči osobám s vícerým státní 

občanstvím uplatňovaly dotčené státy. Z těchto důvodů se státy usilovaly o zamezení 

vzniku dvojího státního občanství a tuto problematiku řešily pomocí mezinárodních 

bilaterální, či multilaterálních smluv (Úmluva o naturalizaci mezi Československem 

a USA z roku 1928, bilaterální smlouvy mezi bývalými socialistickými státy). V České 

republice se na bipolitu hledí především jako na českého státního občana.[55] 
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1.3. Způsoby pozbývání státní občanství (expatriace) v obecné poloze  

a) Propuštěním ze státního svazku - o propuštění rozhoduje stát na základě žádosti 

fyzické osoby pod podmínkou, že žadatel nabude do určité lhůty cizí státní občanství. 

b) Legitimací a určení otcovství cizincem - bylo-li určeno k nemanželskému dítěti 

otcovství cizincem, uzavřením manželství rodičů došlo k legitimaci dítěte a dítě ztratilo 

státní občanství své matky. 

c) Uzavřením manželství - uzavřením manželství s cizincem žena pozbývala své 

státní občanství bez ohledu na to, zda získala státní občanství svého manžela. 

d) Nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost 

e) Vystěhováním - za vystěhovalce se považuje ten, kdo opustí území státu bez 

úmyslu se sem vrátit a přeruší veškeré styky. Ke ztrátě státního občanství pak dochází 

zpětně k datu vystěhování. 

f) Odnětím (sankcí) - důvodem pro vydání soudního nebo správního rozhodnutí 

o odnětí státního občanství mohlo být nezákonné opuštění  území domovského státu, 

vstup do služeb cizího státu, nerespektování výzvy k navrácení se do vlasti v určené 

lhůtě, nepřátelská činnost v cizině proti vlastnímu státu, ale také dvojí státní občanství,  

a podobně. 

g) Změnou státního území (odstoupením části  území – cesí) - s nabytím nového 

státního občanství pozbývá obyvatel dotčeného území na základě mezinárodních smluv 

své původní státní občanství. 

h) Opcí  - nabude-li občan v souvislosti s cesí nové státní občanství, může toto opcí 

pozbýt a ponechat si státní občanství původní. Většinou je takovéto rozhodnutí vázáno 

na podmínku vystěhování se do státu, pro jehož státní občanství osoba optovala. 

i) Prohlášením (zřeknutím se) - zpravidla tak činí osoby, které se zdržují 

dlouhodobě v zahraničí a většinou již mají nové státní občanství. Lze tak učinit na 

žádost fyzické osoby. 

j) Vyslovením v právním předpise - právní předpis státu vymezí určitou skupinu 

osob, která občanství pozbude, zpravidla z důvodů, které se neslučují s loajalitou 

občana a jeho povinnostmi vůči domovskému státu (například služba v cizích 

vojenských silách). 

k) Institutem přesídlení obyvatelstva (transfer) - uplatňuje se vždy za výjimečných 

situací, podle mezinárodních smluv a bez práva opce. Jde o povinné vyklizení 
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domovského území (hromadné odsuny obyvatel) spojené se ztrátou původního 

občanství, nezávislé na vůli jednotlivce. 

1.3.1. Apatritida (bezdomovectví) 

Bezdomovcem (apatridou) je osoba bez státního občanství. Striktní uplatňování 

zásady ius sanguinis vede ke vzniku tohoto negativního jevu. Narodí-li se rodičům, kteří 

jsou státní občané země s uplatňovanou zásadou ius soli, případně jsou sami 

bezdomovci, dítě v zemi se zásadou ius sanguinis, nenabývá toto žádné státní občanství. 

Apatridou se stávají i osoby, které sice v minulosti státní občanství některého státu 

měly, ale později je ztratily, aniž by získaly občanství jiné (při odnětí státního 

občanství, uzavřením manželství a s tím související ztráta státního občanství a nenabytí 

státního občanství manžela). 

Postavení bezdomovce je ve vztahu ke státním občanům a cizincům, využívajících 

výhod cizineckého režimu, nevýhodné. Tyto osoby nepodléhají diplomatické ochraně, 

nemají právo pobývat na území jakéhokoli státu, mohou být tedy vyhoštěny, musí se 

zpravidla podrobovat zvláštnímu řádu při povolování pobytu na území státu. Otázka 

bezdomovectví byla již mnohokrát řešena na mezinárodním poli. První iniciativu 

v tomto směru vyvinula bývalá Společnost národů v Haagu v roce 1930, poté ji převzala 

Organizace spojených národů, která vznesla požadavek o zakotvení zásady do 

vnitrostátních právních předpisů, a sice - nikdo nesmí být proti své vůli zbaven státního 

občanství. V roce 1961 byla přijata Úmluva o omezení případů bezdomovectví, [26] 

kde jsou již řešeny otázky možnosti nabytí státního občanství osob, které by jinak 

zůstaly apatridou. Jednou z nejstarších smluv OSN o lidských právech je Úmluva 

o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 [28], ve které byly 

stanoveny zásady – smluvní státy musí s bezdomovci zacházet minimálně stejně dobře 

jako s cizinci obecně. V ČR jsou základní principy těchto úmluv promítnuty do 

státoobčanské právní úpravy. 
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2. Historické mezníky vývoje státního občanství 

Státní občanství je vždy ovlivňováno politickým vývojem v zemi. Historicky se 

vyvinulo ze vztahu mezi feudály a poddanými. Po zrušení nevolnictví mohli poddaní 

svobodně migrovat, avšak v praxi k velkým přesunům obyvatelstva na našem území 

nedocházelo (obrázek 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1 – Národnostní mapa Rakouska-Uherska [74] 

V právním řádě bývalého Rakouska-Uherska došlo k prvním úpravám na poli 

státního občanství (viz kapitola 3.1). České a slovenské uvědomování si vlastní identity, 

národnostní boj za uznání vlastního státu, tragické následky I. světové války, 

zdecimované hospodářství habsburské monarchie a zvětšující se rakouský a maďarský 

útlak Čechů a Slováků vedl k protirakouskému odboji, vedenému na domácí půdě tajně, 

v zahraničí k veřejnému vyjednávání s ostatními světovými mocnostmi za uznání 

samostatného Československého státu. T.G.Masaryk uzavřel v roce 1918 v USA se 

slovenskými krajany Pittsburskou dohodu, která ustanovila soužití Čechů a Slováků ve 

společném státě. V tomtéž roce dosáhl toho, že vedle Anglie a Francie Spojené státy 

uznaly v zahraničí působící  Národní radu a požadavky na samostatný stát. 18. října 
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toho roku profesor Masaryk jménem československé vlády prohlásil ve Washingtonské 

deklaraci nezávislé Československo za demokratický stát. 28. října 1918 byla na 

Václavském náměstí vyhlášena samostatnost Československé republiky. [1] Tímto 

dnem tedy vzniklo československé státní občanství, příslušníci habsbursko-lotrinské 

dynastie však nikdy státní občanství Československa nenabyli. V následujících letech 

byla k Československu připojena další území (Podkarpatská Rus, Hlučínsko, Valticko, 

část Vitorazska), jejichž obyvatelé a zároveň občané jiných států se tak stali 

československými státními občany. Územní ztráty a ztrátu čsl. státního občanství pak 

znamenalo odstoupení Těšínska, části Spiše a Oravy Polsku [12] (příloha 2). 

Důležitým mezníkem v historii našeho státního občanství je rozbití republiky 

29.9.1938, kdy se bez účasti naší republiky zástupci čtyř zemí - Velké Británie, Francie, 

Německa a Itálie dohodli, že Československo musí do 10. října odstoupit pohraniční 

území Sudety Německu, Polsku a jižní část Slovenska Maďarsku. Československo 

nátlaku ustoupilo a 15.3.1939 pozbylo samostatnosti zcela, když německá okupantská 

vláda vyhlásila na jeho území Protektorát Čechy a Morava (příloha 3). Den předtím 

byla také vyhlášena samostatná Slovenská republika, která se stala nacistickým 

satelitem Německa. Veškeré právní předpisy té doby, týkající se státního občanství, 

byly po osvobození republiky v květnu 1945 zrušeny a v určování československého 

státního občanství k nim není přihlíženo. Ostatně i mnichovská dohoda je považována 

za nulitní, neboť cizí mocnosti manipulovaly s územím samostatného suverénního státu.  

Osvobození Československa v roce 1945 vedlo k obnovení právního pořádku 

první republiky. Benešovy dekrety se vypořádaly s křivdami, kolaborantstvím 

a neloajalitou některých bývalých Čechoslováků. Tyto osoby byly zbaveny čsl. státního 

občanství a byly donuceny opustit území republiky. V poválečném zmatku však 

docházelo i k nespravedlnostem, se kterými se osvobozený stát vypořádával ještě před 

několika lety. Na druhou stranu však Československo svými právními předpisy 

v dalších letech umožnilo získání čsl. státní občanství zpět těm osobám, které naše 

území neopustily a nadále zde žily, byť bez československého státního občanství. 

S obnovením právního řádu byly obnoveny i předmnichovské hranice státu. 

Významnou územní ztrátu však utrpěla Československá republika odstoupením 

Podkarpatské Rusi, nyní Zakarpatské Ukrajiny Sovětskému svazu. Zde žijící čsl. státní 

občané museli, pokud chtěli zůstat občany ČSR, opustit území a v krátkém časovém 

úseku přesídlit do Československa (příloha 4). Do republiky se také vraceli krajané, 

žijící dlouhodobě v cizině, na základě úřední přesídlovací akce, která měla za úkol 
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doplnit obyvatelstvo po odsunutých Němcích a Maďarech. Největší skupina byla 

přesídlena z Rumunska, ale vraceli se také volyňští Češi ze SSSR a krajané z Rakouska, 

Polska a Francie. 

Vznik Československé socialistické republiky s federativním uspořádáním dne 

1.1.1969 a s tím spojené změny ve státním občanství někteří občané ani 

nezaregistrovali. Důvodem byla skutečnost, že všem státním občanům ČSSR zůstalo 

zachováno československé státní občanství, k tomuto nabyli ještě státní občanství české 

nebo slovenské, ale v jejich občanských právech ani povinnostech se nic nezměnilo. 

Nadále mohli žít a pracovat na území jedné nebo druhé z republik, aniž by byli 

považováni za cizince.  

Demokratické změny koncem devadesátých let minulého století vedly k úpravám 

právních předpisů mimo jiné i v oblasti státního občanství. V platnost vstoupil zákon 

o soudní rehabilitaci, který napravil křivdy spáchané na odpůrcích komunistického 

režimu. Do republiky se opět vraceli krajané, kteří před totalitním režimem v minulosti 

emigrovali. Definitivní, několikrát novelizovanou a dosud platnou právní úpravou bylo 

přijetí zákona o nabývání a pozbývání českého státního občanství po vzniku České 

republiky dne 1.1.1993 (obrázek 2). Slováci, žijící na území České republiky, měli 

možnost prohlášením zvolit české státní občanství a tato možnost v podobě různých 

obměn jim zůstala zachována prakticky dodnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2 – Státní hranice od roku 1993 [75] 
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3. Státní občanství v letech 1918 – 1948 

Státní občanství je charakterizováno vzájemným vztahem fyzické osoby a státu 

a je tedy nerozlučně spjato s existencí státu. Československé státní občanství proto 

vzniklo se vznikem samostatného Československého státu dnem 28.10.1918. První 

přechodnou právní úpravou čsl. státního občanství byl oběžník ministerstva vnitra ze 

dne 24.5.1919, [72] který stanovil, že občany ČSR se staly všechny osoby, které 

v uvedený den měly domovské právo v některé obci, nad níž vykonával 

Československý stát svoji svrchovanost. Definitivní podobu však dostala právní úprava 

čsl. státního občanství až po ukončení mírových jednání po I. světové válce.  

3.1. Prameny práva na úseku státního občanství v souvislosti                

se vznikem Československé republiky 

Základní právní úpravu lze rozdělit do čtyř skupin: 

a) Mírové smlouvy, které uzavřely vítězné mocnosti s poraženými státy a které 

stanovily zásady, podle nichž byly dosavadní občané rakousko-uherští a němečtí 

přiděleni jednotlivým nástupnickým státům, a pravidla pro úpravu otázek státního 

občanství v těchto smluvních státech. Jedná se o Versailleskou smlouvu, uzavřenou 

s Německem, [7] Saint-Germainskou smlouvu, uzavřenou s Rakouskem, [8] smlouvu, 

uzavřenou s Československem také v Saint-Germain [9] a konečně o smlouvu 

Trianonskou, [10] uzavřenou s Maďarskem. 

b) Na základě mírových smluv pak byl vydán ústavní zákon č. 236/1920 Sb. [29], 

který přesně vymezil, kdo se stal československým státním občanem a zakotvil 

pravidlo, že dosavadní rakouské a uherské právní předpisy, upravující otázku státního 

občanství, zůstávají v platnosti. Tím byl převzat do čsl. právního řádu právní dualismus, 

tzn. že až do roku 1949 upravovaly nabývání a pozbývání čsl. státního občanství 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dříve součást Rakouska) recipované rakouské 

právní předpisy, na Slovensku a Podkarpatské Rusi (dříve součásti Uherska) pak 

recipované uherské právní předpisy. 

c) Dvoustranné smlouvy, uzavřené s některými sousedními zeměmi řešily otázku 

státních hranic a s tím související otázku státního občanství a domovského práva. Mezi 

Československou republikou a republikou Rakouskou byla uzavřena smlouva o státním 

občanství a ochraně menšin, [6] dále to byla smlouva mezi ČSR a říší Německou, [11] 
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a konečně smlouva mezi Československem a Polskem o otázkách právní a finančních. 

[13] 

d) Recipované (převzaté) právní předpisy rakouské a uherské, upravující nabývání 

a pozbývání státního občanství, byly v platnosti až do roku 1949. Nejvýznamnějším 

zákonem byl Všeobecný občanský zákoník [36] z roku 1811,  dále sem patřil Císařský 

patent o vystěhovalectví z roku 1832, Dekret Dvorské kanceláře z roku 1833, [37] 

zákon domovský z roku 1863, [38] zákonný článek L/1879 o nabývání a pozbývání 

uherského státního občanství. 

3.2. Domovské právo 

Domovské právo lze definovat jako osobní právní poměr fyzické osoby k obci, 

jehož obsahem bylo právo na nerušený pobyt v obci a právo na chudinské zaopatření. 

Zatímco právo na nerušený pobyt neznamenalo povinnost pobytu osoby v obci, právo 

na chudinské zaopatření zaručovalo potřebným obecní péči při nemoci, výchovu 

sirotků, pokud podle rodinného práva tuto povinnost neměl někdo z rodiny. Domovské 

právo bylo totiž původně sociálním institutem. Péče o chudé, kterou za feudalismu 

zajišťovala šlechta, byla v období nástupu kapitalismu přesouvána na jiné instituce, 

především na obce.  

Domovské právo vzniklo již v Rakousku-Uhersku, v českých krajích bylo 

upraveno již zmiňovaným zákonem domovským, [38] na Slovensku zákonným článkem 

XXII/1886. Každý státní občan musel mít domovské právo v některé obci, a to současně 

pouze v jedné obci, vztahovalo se na celý obvod obce a nezakládalo zde povinnost 

bydliště. Potvrzovalo se vydáním domovského listu (příloha 5), přičemž si každá obec 

vedla seznam svých občanů. Údaj o domovském právu jedince byl uváděn, kromě 

domovského listu, také na školních vysvědčeních, na policejních přihláškách k pobytu, 

v cestovních pasech a matričních knihách.  

Domovské právo vznikalo: 

� narozením, přičemž manželské děti získaly toto právo v obci, v níž měl domovské 

právo jejich otec (obdobně tomu bylo v případě legitimace dítěte), nemanželské v obci, 

kde měla domovské právo jejich matka v době porodu  

� provdáním - manželky sledovaly manžela, tj. získaly jeho domovské právo, 

� výslovným přijetím do domovského svazku na žádost, 
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� nastoupením veřejného úřadu – byly vymezeny určité úřady, jejichž výkonem v obci 

zde získala osoba domovské právo (u definitivně ustanovených státních zaměstnanců 

a jiných povolání,  učitelů, notářů, a podobně). 

K pozbytí domovského práva pak docházelo nabytím tohoto práva v jiné obci, 

zánikem občanství, ale také  rozdělením obcí. Občan nemohl domovské právo ztratit, 

aniž by nabyl jiné, účinku tedy nemělo vzdání se domovského práva bez náhrady. 

Institut domovského práva byl rozhodujícím kritériem pro určení čsl. státního 

občanství při vzniku ČSR. Pokud bylo rozhodováno o udělení státního občanství na 

žádost, musel cizinec předložit příslib obce o udělení domovského práva. Příslib však 

nebyl nutně vyžadován, domovské právo pak bylo určeno podle ustanovení 

domovského zákona o přikazování bezdomovců politickým úřadem I. stolice (okresním 

úřadem a po roce 1945 okresním národním výborem). Domovské právo existovalo do 

31.12.1948, poté bylo zrušeno jako zastaralé [43] a obcím bylo uloženo domovské 

seznamy uchovat. Dnes tyto seznamy najdeme ve státních okresních archivech.  

3.3. Skupiny osob, které se staly československými státními občany 

Přijetím prozatímní československé ústavy dne 14.11.1918, [39] která byla 

doplněna ústavním zákonem č. 236/1920 Sb., se jimi stali: 

I. Bývalí státní občané rakouští a uherští, kteří nejpozději dnem 1. ledna 1910 

získali a od té doby až do 16. července 1920 nepřetržitě měli domovské právo na území 

někdejšího mocnářství Rakousko-Uherského, jež připadlo Československé republice, 

a to dnem 28. října 1918. Byly to osoby, mající domovské právo na území, které bylo 

podle mírových smluv uznáno za část Československé republiky, nebo nad nímž 

Československý stát vykonával svrchovanost dne 16. července 1920, třebaže ještě 

nespadalo do definitivních hranic. Nepřetržitost domovského práva neznamenala 

nepřetržitost tohoto práva v jedné obci, postačovalo, bylo-li toto právo prokázáno ve 

stanoveném období v obcích, které připadly Československé republice. Samostatně se 

stali čsl. státními občany muži, svobodné či rozloučené ženy, které v den 16.7.1920 

dosáhly věku 18 let, přičemž u osob, které zemřely v období od vzniku státu do data 

platnosti citovaného ústavního zákona, se mělo za to, že se dne platnosti zákona dožily. 

Manželky ve státním občanství sledovaly manžela, manželské děti otce, nemanželské 

matku. Bez dalšího se staly čsl. státními občany i osoby, které nabyly domovské právo 

na území Československé republiky v období od jejího vzniku do účinnosti zák. 

č. 236/1920 Sb. 
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II. Bývalí státní občané Německé říše, kteří v den 10. ledna 1920 měli řádné 

bydliště na území Německa, které připadlo ČSR, tedy obyvatelé Hlučínska. [7] 

III. Bývalí státní občané němečtí, rakouští nebo uherští, kteří se narodili na území 

ČSR jako děti německých, rakouských nebo uherských státních občanů, majících na 

území nové republiky  bydliště nebo domovské právo. Tyto osoby, starší 18 let,  samy 

neměly na území nově vzniklého Československa právo domovské ani bydliště a tato 

úprava měla zabránit zpřetrhání rodinných vazeb mezi novými čsl. státními občany a 

jejich zletilými potomky. 

IV. Osoby s domovským právem na území bývalého Rakouska-Uherska, které 

nepřipadlo ČSR a tyto osoby se staly zřízenci nebo úředníky čsl. státu nebo státního 

podniku. Tito tzv. definitivní pragmatikální zaměstnanci byli převzati do 

československých služeb z bývalých centrálních rakouských a uherských úřadů. 

V. Osoby, které se narodily na území ČSR a u kterých nebylo prokázáno, že 

narozením nabyly jiného státního občanství. Domněnka nabytí čsl. státního občanství 

narozením neplatila u osob, které získaly státní občanství podle všeobecných právních 

předpisů, tj. za existence jejich domovského práva.  

VI. Osoby, které podle dalších zákonných podmínek pro československé státní 

občanství optovali,  osoby, které se staly podle mírových smluv občany polskými, 

jugoslávskými, rumunskými nebo italskými, česky a slovensky hovořící osoby, 

majících domovské právo na území, které po rozpadu Rakousko-uherského mocnářství 

připadlo okolním státům (Polsku, Jugoslávii, Rumunsku, Itálii, Rakousku nebo 

Maďarsku), a další.  

VII. Osoby, kterým bylo čsl. státní občanství přiznáno na jejich žádost, neboť neměly 

k 1. lednu 1910 na území nového státu domovské právo.  

VIII. Osoby, žijící na území bývalého vévodství Těšínského, Oravska a Spišska, která 

byla mírovými smlouvami prohlášena za plebiscitní. K plebiscitu však nedošlo, 

28. července 1920 byly určeny hranice mezi Československem a Polskem a zároveň 

byly vydány předpisy o státním občanství obyvatel těchto území. [13] Pokud obyvatelé 

požádali o souhlas s nabytím čsl. státního občanství, byl jim souhlas vysloven.  

IX. Osoby, kterým nebylo přiznáno nebo bylo odepřeno jugoslávské státní 

občanství.. Jednalo se o bývalé rakouské státní občany, kteří teprve po 1.1.1910 nabyli 

domovského práva na území bývalé říše Rakousko-Uherské, jež poté náležela státu 

Srbsko-Hrvatsko-Slovinskému, a které přímo před tím měly domovské právo v některé 

obci, ležící na území připadlém Československu. 
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X. Osoby, které příslušely domovským právem do některé obce, ležící na území 

bývalého Rakouska-Uherska, jež připadlo mírovou smlouvou Itálii, ale nenarodily se 

tam, nebo nabyly v některé obci v Itálii domovské právo na základě svého úředního 

postavení a nebo nabyly domovské právo v uvedených obcích až po 24. květnu 1915, 

tj. po vstupu Itálie do I. světové války. Nabytí čsl. státního občanství bylo podmíněno 

tím, že tyto osoby nepodaly ve stanovené lhůtě u příslušných italských úřadů žádost 

o zachování italského státního občanství, případně jim byla podaná žádost italskou 

stranou zamítnuta. 

3.4. Nabývání československého státního občanství v letech            

1918 - 1948, respektive k 30.9.1949 

Uvedené období je časově ohraničeno dnem 28.10.1918, kdy vznikl samostatný 

Československý stát a účinností zákona o nabývání a pozbývání československého 

státního občanství [46] dne 1.10.1949. Z hlediska československého státního občanství 

lze toto období rozdělit do tří kratších časových úseků. V prvním z nich, od vzniku 

republiky do rozbití samostatného Československa, bylo státní občanství upraveno 

právními předpisy, uvedenými v pramenech práva v bodě 3.1, dále pak ústavním 

zákonem o udělení československého státního občanství některým osobám [41] 

a Úmluvou o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy ze dne 16. července 

1928. [14] Druhý časový úsek zahrnoval okupaci Československé republiky až po její 

osvobození v roce 1945. Právní předpisy z tohoto období byly a jsou pro základní 

otázky posuzování čsl. státního občanství právně irelevantní a není třeba se jimi v této 

souvislosti zabývat. Třetí, poslední úsek, zahrnoval období od  osvobození ČSR do 

30.9.1949. Byla v něm vydána řada předpisů, které výrazně ovlivnily výkon státní 

správy na úseku státního občanství, a tím i nabývání a pozbývání čsl. státního občanství.  

Základní způsoby nabývání čsl. státního občanství v této době: 

a) Narozením, uplatňováním zásady ius sanguinis – děti, narozené z manželství 

nabývaly státní občanství po otci, nemanželské děti pak po matce, bez ohledu na to, zda 

se narodily doma nebo v cizině, přičemž muselo jít o osoby, u kterých se neprokázalo, 

že by narozením získaly státní občanství jiného státu. [29] 

b) Legitimací – k nemanželskému dítěti  cizinky nebo bezdomovkyně určil 

otcovství čsl. občan a následně uzavřel s jeho matkou manželství. Legitimace měla vliv 
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na nabývání státního občanství pouze do 30.9.1949, ale institut jako takový existoval až 

do 31.12.1949. 

c) Uzavřením manželství – cizinka nebo bezdomovkyně (tj. pouze žena) nabývala 

čsl. státního občanství ze zákona uzavřením manželství s čsl. státním občanem. Toto 

pravidlo platilo pouze do 23.6.1947, [42] poté musela cizinka do tří měsíců od uzavření 

manželství požádat ministerstvo vnitra a od roku 1949 krajský národní výbor 

o vyslovení souhlasu s nabytím státního občanství, které v případě získaného souhlasu 

a složením státoobčanského slibu nabývala zpětně k datu sňatku. 

d) Udělením (naturalizací) – přijetí cizince do státního svazku na jeho žádost 

proběhlo složením státoobčanského slibu nebo přísahy a předáním naturalizačního 

dekretu, přičemž se udělení vztahovalo i na manželku a děti, a to i tehdy, nebyly-li 

v naturalizačním dekretu výslovně uvedeny. O přijetí pro Čechy a Moravu rozhodovaly 

zemské úřady v Praze a Brně, po II. světové válce přejmenované na zemské národní 

výbory, od 1.1.1949 krajské národní výbory. Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 

vydávalo naturalizační dekrety ministerstvo vnitra, po roce 1945 pak Pověřenectvo 

ministerstva vnitra v Bratislavě. 

3.4.1. Zvláštní právní úpravy nabytí československého státního občanství                

po roce 1945 

a) Smlouvou mezi Československou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29.června 1945 [17] (účinnosti 

nabyla 30.1.1946) postoupila ČSR území Zakarpatské Ukrajiny Sovětskému svazu 

(příloha 6) a osoby zde žijící se ze zákona staly sovětskými státními občany, když 

zároveň pozbyly čsl. státní občanství. Nyní již bývalí čsl. státní občané s českou nebo 

slovenskou národností, kteří zde měli domovské právo nebo bydliště, dostali touto 

smlouvou možnost ve lhůtě do 1. dubna 1946 optovat pro čsl. státní občanství. Stejnou 

možnost měli i čsl. státní občané ruské nebo ukrajinské národnosti i s rodinami, kteří se 

zúčastnili jako příslušníci československé armády války proti Německu. Čsl. státního 

občanství nepozbyly osoby, které Zakarpatskou Ukrajinu opustily do 22. září 1945 

(tj. do vytyčení hranic), bez ohledu na domovské právo a národnost. Před vydáním 

osvědčení o státním občanství však musely prokázat, že se přihlásily k pobytu na 

nynějším čsl. území právě před tímto datem. Optantům pak bylo vydáno opční 

osvědčení. Zároveň mohli čsl. státní občané ruské nebo ukrajinské národnosti, kteří žili 
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na Slovensku, optovat pro sovětské státní občanství a tímto aktem pozbyli občanství 

československé.  

Dále vstoupily v platnost smlouvy, jejichž uzavřením se sledovalo doplnění 

obyvatelstva po vysídlených Němcích a odstěhovaných Maďarech.  

b) 10. července 1946 nabyla účinnosti Dohoda mezi vládou Československé 

republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o právu opce 

a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území 

volyňské gubernie, a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské 

a běloruské, žijících na území Československa. Dohoda řešila možnost opce sovětských 

státních občanů, kteří měli domovské právo nebo bydliště na území bývalé Volyňské 

gubernie, pro čsl. státní občanství a jejich následné přesídlení do ČSR. V rámci této 

dohody mohly tyto osoby ve lhůtě do 15. května 1947 optovat pro čsl. státní občanství, 

na základě čehož bylo optantům vystaveno opční osvědčení, které se pro ně stalo 

řádným definitivním průkazem o čsl. státním občanství. Na druhou stranu byla také 

umožněna čsl. státním občanům ruské, běloruské a ukrajinské národnosti, s domovským 

právem nebo bydlištěm v ČSR, opce pro sovětské státní občanství s následnou 

povinností vystěhování se do SSSR. 

c) Ústavním zákonem ze dne 12. dubna 1946 o udělení státního občanství 

krajanům, vracejícím se do vlasti, [32] bylo umožněno reemigrantům, tj. krajanům, 

žijícím v cizině bez čsl. státního občanství, znovu nabýt československé státní 

občanství. Nabytí čsl. státního občanství bylo však také umožněno osobám, které nikdy 

čsl. občanství neměly. První kategorií těchto osob byli reemigranti, kteří se přestěhovali 

na území ČSR v rámci úřední přesídlovací akce, organizované repatriačním odborem 

ministerstva práce a sociálních věcí. Tito reemigranti měli po podání žádosti na udělení 

státního občanství nárok bez dalšího. Největší skupina byla přesídlena z Rumunska, ale 

repatriační akce probíhaly i z Rakouska, Polska a Francie. Ve druhé kategorii jsou 

zařazeni Češi a Slováci, ale také příslušníci jiných slovanských národů, kteří přesídlili 

na území ČSR individuálně. Tyto osoby mohly o udělení čsl. státního občanství žádat 

na základě zákonných podmínek. Žádosti bylo možno podávat ve lhůtách, které byly 

postupně prodlužovány, naposledy však do 31. prosince 1950. Žádostem bylo vyhověno 

za předpokladu prokázání beztrestnosti uchazeče, jeho neprovinění proti zájmům 

Československa a schopnosti se o sebe postarat, nebýt tedy na obtíž veřejné 

dobročinnosti. Před vydáním listiny o udělení československého státního občanství 

musel uchazeč složit slib (na Slovensku přísahu) věrnosti ČSR.  
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d) Dne 27. února 1946 byla uzavřena dohoda mezi Československem 

a Maďarskem o výměně obyvatelstva. [15] Cílem dohody bylo uskutečnit výměnu 

obyvatelstva mezi ČSR a Maďarskem, když Maďaři již pozbyli čsl. státní občanství  

ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. [31] Ústavním zákonem 

o udělení státního občanství krajanům, vracejícím se z Maďarska, [33] získali tito 

reemigranti československé státní občanství automaticky přestěhováním bez podávání 

jakýchkoli žádostí. Výrok o nabytí čsl. státního občanství byl vydán současně se 

složením státoobčanského slibu. Na tyto osoby se nevztahoval ústavní zákon o udělení 

státního občanství krajanům, vracejícím se do vlasti (viz bod c)) a aby nedocházelo ke 

zneužívání přesídlovací akce v rámci dohody mezi Československem a Maďarskem, 

vydávaly těmto krajanům příslušné oblastní úřadovny Československé přesídlovací 

komise v Maďarsku reemigrantské legitimace, které byly následně místním národním 

výborem potvrzeny doložkou o přihlášce přesídlení do obce v ČSR. 

Maďaři, kteří, ač státní  občanství podle prezidentského dekretu ztratili, se 

nepřestěhovali do Maďarska, nabyli opětovně čsl. státní občanství, pokud měli ke dni 

17.11.1948 bydliště v ČSR, nebyli státními občany jiného státu a složili do 90 dnů 

u příslušného okresního národního výboru slib věrnosti Československu. [45] 

3.5. Pozbývání československého státního občanství v letech          

1918 – 1948, respektive k 30.9.1949 

Podle právních předpisů, platných na území Československa, v období 28.10.1918 

– 30.9.1949, mohlo dojít ke ztrátě čsl. státního občanství těmito základními způsoby: 

a) V souvislosti s vystěhováním nebo získáním cizího státního občanství mohlo 

dojít ke ztrátě čsl. občanství propuštěním ze státního svazku. Vystěhování samo o sobě 

nevedlo k pozbytí státního občanství, nicméně tato skutečnost ve spojitosti se získáním 

cizího státního občanství měla za důsledek ztrátu čsl. státního občanství. O propuštění 

rozhodovaly okresní úřady, jejichž příslušnost se řídila domovským právem, respektive 

po zrušení institutu domovského práva bydlištěm  propouštěných osob, později pak 

okresní národní výbory. První skupinou byly osoby, které nepodléhaly branné 

povinnosti a které již cizí státní občanství v době vystěhování měly, státní občanství 

pozbyly dnem doručení Osvědčení o propuštění ze státního svazku. Pokud cizí státní 

občanství nabyly později, pozbývaly čsl. státní občanství dnem nabytí cizího státního 

občanství. Druhou skupinou byly osoby, které podléhaly branné povinnosti, [40] [70] 
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tj. muži ve věku 17 až 40 let, za mobilizace a války až do věku 50 let, poddůstojníci 

a důstojníci až do věku 60 let. Tito lidé museli nejprve požádat Ministerstvo národní 

obrany, respektive okresní doplňovací velitelství o souhlas s propuštěním z branné 

moci, teprve poté mohly příslušné okresní úřady vydat propouštěcí osvědčení. 

Podmínkou ztráty čsl. státního občanství u těchto osob byla dvouletá lhůta pro 

vystěhování a získání cizího státního občanství. Osvědčení o propuštění ze státního 

svazku se vztahovalo i na manželky a děti propuštěných osob,  pokud se spolu s mužem 

vystěhovaly.  

b) Legitimací – určil-li k nemanželskému dítěti čsl. státní občanky otcovství 

cizinec, následně pak s matkou uzavřel manželství, dítě čsl. státní občanství pozbylo. 

Legitimace měla vliv na pozbývání státního občanství pouze do 1.10.1949, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 194/1949 Sb. [46] 

c) Uzavřením manželství – do 23.6.1947 pozbývala čsl. státní občanka uzavřením 

manželství s cizincem své občanství ze zákona bez ohledu na skutečnost, zda nabyla 

občanství nové. Dnem 24.6.1947 nabyl účinnosti zákon č. 102/1947 Sb., [42] podle 

kterého pozbývala státní občanství pouze tehdy, pokud uzavřením manželství nabyla 

státní občanství manžela. Zároveň mohla tato osoba do 3 měsíců od sňatku podat žádost 

ministerstvu vnitra, později krajskému národnímu výboru o zachování čsl. státního 

občanství.  

d) Naturalizací ve Spojených státech amerických – Úmluva o naturalizaci mezi 

Československem a Spojenými státy vstoupila v platnost v roce 1929 a platila až do 

roku 1997 [14] s výjimkou období, kdy byla některá ze stran ve válečném stavu. Podle 

této smlouvy pozbyl čsl. státní občanství občan, který byl naturalizován v USA a který 

dosáhl věku 21 let. Mladší osoby mohly být naturalizovány pouze alespoň s jedním ze 

svých rodičů, pokud však přesto došlo k samostatné naturalizaci osoby mladší 21 let, 

neměla tato skutečnost vliv na ztrátu čsl. státního občanství. V případě návratu 

naturalizované osoby zpět do vlasti s úmyslem již se nevracet zpět do USA, došlo 

k pozbytí státního občanství USA a o československé musela tato osoba žádat. 

Podmínkou byl nejméně dvouletý pobyt v ČSR, respektive v ČR. Českoslovenští státní 

občané, naturalizovaní v období od 17.9.1938 (1. československá mobilizace) do 

7.5.1957 (navázání diplomatických styků ČSR s Japonskem), čsl. státní občanství 

nepozbyli, neboť v tomto období úmluva z důvodu válečného stavu ČSR neplatila.  
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e) Soudním rozhodnutím – 24.10.1948 vstoupil v platnost zákon na ochranu lidově 

demokratické republiky, [44] podle něhož bylo možno uložit jako vedlejší trest 

u některých trestných činů trest ztráty čsl. státního občanství. Šlo zejména o trestný čin 

velezrady, vyzvědačství, neoprávněného opuštění území ČSR a další. Tento způsob 

pozbytí čsl. státního občanství využívaly soudy proti odpůrcům komunistického režimu 

až do 1.8.1950, poté tak činily podle nového trestního zákona. [48] Nápravu křivd, 

způsobených ztrátou čsl. státního občanství v případě některých trestních činů, zajistil 

zákon o soudní rehabilitaci. [61] Soudní rozhodnutí v takovýchto případech byla zpětně 

zrušena k datu jejich vydání, rehabilitovanému pak postačilo předložit rehabilitační 

usnesení, na základě kterého bylo vydáno Osvědčení o státním občanství ČR.  

f) Osoby s domovským právem na Slovensku a Podkarpatské Rusi mohly pozbýt 

čsl. občanství tzv. nepřítomností, zdržovaly-li se nepřetržitě déle než 10 let v cizině bez 

povolení, bez platného pasu, nepřihlášeny, eventuelně nebyly jinak v kontaktu 

s československými úřady. Dobu nepřetržitosti bylo možno přerušit  oznámením 

o ponechání si státního občanství, vydáním pasu nebo zapsáním do evidence občanů 

u zastupitelského úřadu.  

3.5.1. Zvláštní právní úpravy pozbytí československého státního občanství 

po roce 1945 

Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., vydaný dne 2.8.1945 na návrh 

vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou, řešil otázku československého státního 

občanství osob, které toto občanství před okupací Čech a Moravy a vznikem 

samostatného Slovenského státu měly a podle právních předpisů okupantů nabyly 

německé nebo maďarské státní občanství (příloha 7). Dekret působil retroaktivně 

a uznal pro vymezení okruhu osob, které pozbyly čsl. státní občanství, akty cizí 

okupační moci, týkající se státního občanství, které byly jinak z hlediska čsl. právního 

řádu nicotné.  Československé státní občanství tedy pozbývaly osoby německé 

a maďarské národnosti, které v době okupace Československa nabyly německou nebo 

maďarskou státní příslušnost, a to zpětně ke dni nabytí cizího státního občanství.2 

Ostatní čsl. státní občané německé nebo maďarské národnosti pozbyli čsl. státní 

občanství ke dni účinnosti dekretu, tj. ke dni 10.8.1945.3 Vztahoval se i na Čechy 

a Slováky, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky přihlásili v úředních hlášeních 

                                                 
2 postupně v období 10.9.1938 (odtržení Sudet) – 26.10.1939 (odtržení Těšínska) 
3 týkalo se německých a maďarských státních občanů, kteří nabyli čsl. SO v průběhu okupace 
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za Němce a Maďary, bez ohledu na to, zda bylo jejich žádosti vyhověno. V těchto 

případech plně postačovala podaná žádost. Nevztahoval se však na občany, kteří se 

k německé či maďarské národnosti přihlásili pod nátlakem nebo za okolností zvláštního 

zřetele hodných a Ministerstvo vnitra jim schválilo osvědčení o národní spolehlivosti 

(příloha 8). Tento doklad na žádost dotčených osob vydával příslušný okresní národní 

výbor. Československé státní občanství také nepozbyli Němci a Maďaři, kteří se v době 

zvýšeného ohrožení republiky (tj. po 21.5.1938) [30] přihlásili za Čechy nebo Slováky. 

Dekret se nevztahoval ani na čsl. státní občany německé a maďarské národnosti, kteří 

zůstali věrni republice, neprovinili se vůči Čechům a Slovákům a aktivně se podíleli na 

odboji nebo trpěli pod fašistickým terorem. Tyto osoby mohly požádat o zachování čsl. 

státního občanství a pokud jim bylo vyhověno, získaly Osvědčení o zachování státního 

občanství, které bylo rozhodnutím deklaratorním a kontinuita čsl. státního občanství jim 

zůstala zachována.  

Němci a Maďaři, kteří podle tohoto „Benešova“ dekretu státní občanství pozbyli, 

mohli ve stanovené lhůtě požádat o jeho vrácení. O žádosti rozhodovalo podle volné 

úvahy ministerstvo vnitra na návrh Zemského národního výboru nebo Slovenské 

národní rady. Jednalo se o konstitutivní rozhodnutí, kontinuita čsl. státního občanství 

byla přerušena a státní občanství, pokud bylo žádosti vyhověno, nabyli zpět po složení 

státoobčanského slibu. Vrátit čsl. státní občanství však nebylo možné nacistickým 

prominentům, osobám, které zastávaly vedoucí postavení v soudním, hospodářském 

nebo správním aparátu, které byly příslušníky SS, SA, Gestapa a podobně. 

Pro účely prezidentského dekretu se státní občanství provdaných žen a nezletilých 

dětí posuzovalo samostatně.  
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4. Státní občanství v letech 1949 – 1968  

Historické změny, k nimž došlo v únoru 1948, se projevily v celém 

československém právním řádu. Šlo zejména o nový občanský zákoník, [49] zákon 

o rodině [47] a stranou nezůstaly ani otázky, týkající se státního občanství. Zákon 

č. 194/1949 Sb. o nabývání a pozbývání československého státního občanství, který 

nabyl účinnosti dne 1.10.1949, byl první právní normou, upravující státní občanství 

jednotně pro celou ČSR. Přijetím tohoto zákona došlo ke zrušení dosavadních 

recipovaných rakouských a uherských právních předpisů a k odstranění právního 

dualismu v oblasti státního občanství.  

4.1. Nabývání československého státního občanství v letech              

1949 - 1968, respektive od 1.10.1949 do 31.12.1968 

a) Dítě, které se narodilo rodičům s čsl. státním občanstvím, se stávalo čsl. státním 

občanem bez ohledu na místo narození. Pokud však jeden z rodičů čsl. státní občanství 

neměl, dítě se stalo státním občanem za předpokladu, že se narodilo na území ČSR. 

V opačném případě musel rodič s čsl. státním občanstvím do jednoho roku od narození 

požádat krajský, později okresní národní výbor4 o souhlas s nabytím státního občanství 

pro své dítě. Jedině v tomto období tedy hrálo místo narození v určování 

československého státního občanství důležitou roli.  

b) Dítě, nalezené v útlém věku na území ČSR, nabývalo čsl. státní občanství pouze 

v případě, pokud se neprokázalo, že by mělo státní občanství jiné. Zákon však v tomto 

smyslu neměl na mysli bezdomovce. 

c) Uzavřením manželství s československým státním občanem cizinka nabyla čsl. 

státní občanství, pokud s tím vyslovil souhlas příslušný krajský, později okresní národní 

výbor.4 Žádost o souhlas musela být podána do šesti měsíců od uzavření manželství, 

žena skládala státoobčanský slib a čsl. občankou se stala zpětně ke dni sňatku. Při 

rozhodování o vyslovení souhlasu se musely výbory zabývat otázkou, zda čsl. státní 

občan získal k uzavření manželství souhlas ministerstva vnitra.5 [50]  [54] Uzavření 

manželství s cizinkou bez získaného souhlasu čsl. orgánů mělo podle čsl. právního řádu 

                                                 
4 od 11.11.1958, kdy došlo k novelizaci zákona č. 194/1949 Sb. (zákonem 72/1958 Sb.) 
5 zákon č. 59/1952 Sb., zrušen zákonem č. 94/1963 Sb. dne 1.4.1964 
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za následek neplatnost takovéhoto manželství, nebylo tedy možno žádat o nabytí čsl. 

státního občanství. 

d) Cizinci mohlo být uděleno československé státní občanství na jeho žádost, 

pokud žil na území Československa alespoň pět let a prokázal, že pozbyl své dosavadní 

státní občanství. Důležitou podmínkou také bylo neprovinění se proti ČSR a jejímu 

lidově demokratickému zřízení.6 Bylo rovněž stanoveno, že některou podmínku může 

ministerstvo vnitra z důvodu hodného zvláštního zřetele prominout. Žádosti se podávaly 

k okresním národním výborům a bylo do nich možno zahrnout i děti do 15 let. 

Československými státními občany se pak stávali po složení státoobčanského slibu.  

Zásahem do uvedených ustanovení byly dvoustranné mezinárodní smlouvy 

o státním občanství, které ve sledované době uzavřela ČSR se SSSR, [18] s Maďarskem 

[19] a s Polskem. [21] Podstatou uvedených smluv bylo odstranění již existujícího 

dvojího státního občanství a ode dne účinnosti smluv zabránění vzniku dvojího státního 

občanství smluvních států. V době jejich platnosti měly přednost před vnitrostátní 

právní úpravou. Bylo-li voleno státní občanství podle těchto smluv, nebylo nutno žádat 

o souhlas s nabytím státního občanství podle v úvodu citovaného zákona.  

4.1.1. Zvláštní právní úpravy nabytí československého státního občanství 

po roce 1949 

V Československu v padesátých letech stále žily osoby, které podle prezidentova 

ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. pozbyly státní občanství ČSR, ale žádným způsobem 

nenabyly státní občanství jiné  a ani jim podle tohoto dekretu nebylo umožněno získat 

své původní státní občanství zpět. Byly to osoby německé nebo maďarské národnosti, 

které nebyly v poválečném období odsunuty do Německa, respektive do Maďarska, 

staly se tedy z pohledu státního občanství apatridy. 

Pokud šlo o osoby německé národnosti, byla věc definitivně uzavřena účinností 

zákona č. 34/1953 Sb., tj. dnem 7.5.1953, měli-li tito bezdomovci k tomuto datu 

bydliště na území ČSR, nabyli jejího státního občanství. Spolu s nimi státní občanství 

nabyli i rodiče, manželky a nezletilé děti, jestliže však také měli bydliště v republice 

a nebyli občany jiných států. Československými státními občany se pak stali ze zákona 

(ex lege) bez podání žádosti.  

Shodně bylo upraveno nabytí čsl. státního občanství u osob maďarské národnosti, 

důležité bylo bydliště na území Československa k 11.11.1958, [53] k nabytí státního 
                                                 
6 do 11.11.1958, kdy došlo k novelizaci zákona č. 194/1949 Sb. (zákonem č. 72/1958 Sb.) 
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občanství došlo ex lege a na rozdíl od předcházejícího zákona, upravujícího tuto otázku, 

[45] se nevyžadovalo složení slibu věrnosti ČSR.  

4.2. Pozbývání československého státního občanství v letech             

1949 - 1968, respektive od 1.10.1949 do 31.12.1968 

a) Propuštěním ze státního svazku pozbýval občanství čsl. státní občan, žijící 

v cizině, nebo ten, který se chtěl z ČSR vystěhovat, a to na vlastní žádost, o které 

rozhodovaly místně příslušné okresní národní výbory. Propuštěn byl dnem převzetí 

Osvědčení o propuštění ze státního svazku. 

b) Ministerstvo vnitra mohlo svým správním rozhodnutím odejmout čsl. státní 

občanství osobám, které žily v cizině a vyvíjely nepřátelskou činnosti proti státu nebo 

opustily území státu nezákonně, případně se ve stanovené lhůtě nevrátily zpět do 

Československa. Účinností zákona č. 72/1958 Sb. mohlo být státní občanství také 

odňato občanu, který se zdržoval více než pět let v zahraničí bez platného čsl. dokladu, 

opravňujícího k pobytu v cizině, nebo měl-li čsl. státní občan ještě jinou státní 

příslušnost. K pozbytí občanství pak došlo k datu právní moci správního rozhodnutí. 

Tento způsob pozbývání československého státního občanství byl ve sledované době 

zneužíván komunistickým režimem a postiženo tak bylo zhruba 1 000 lidí. Rehabilitace 

se dočkali v roce 1990, [60] kdy byla zákonem zrušena všechna správní rozhodnutí 

o odnětí čsl. státního občanství, postižené osoby však musely písemně projevit vůli 

zůstat československým státním občanem, a to nejpozději do 31.12.1993. Jejich státní 

občanství pak zůstalo zachováno, kontinuita přerušena nebyla.  

c) Čsl. státní občanka, která uzavřela manželství s cizincem, pozbývala státní 

občanství ex lege, ovšem za předpokladu, že nabyla státní občanství svého manžela. Do 

10.11.1958 mohla však do šesti měsíců od uzavření manželství požádat místně příslušný 

krajský národní výbor o udělení souhlasu se zachování čsl. státního občanství, po tomto 

datu již čsl. státní občanství uzavřením manželství neztrácela.  

d) V platnosti zůstávala možnost ztráty státního občanství soudním rozhodnutím, 

respektive uložením vedlejšího trestu u některých trestných činů. Podrobněji rozvedeno 

v bodě 3.5 e).  Této možnosti využívaly soudy až do 31.12.1956, kdy byl novelizován 

trestní zákon, [52] na postižené osoby se vztahoval zákon rehabilitační z roku 1990. 

[61]  Nadále platila Úmluva o naturalisaci mezi Československem a USA – viz bod 

3.5 d). 
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5. Státní občanství v letech 1969 – 1992 

Vývoj československého státu do roku 1968 ukázal, že pro řešení národnostních 

vztahů mezi Čechy a Slováky je nezbytné nové uspořádání republiky. K 1.1.1969 

vstoupil v účinnost zákon o federativním pořádku Československa. [56] Nový 

státoprávní řád měl vliv i na státní občanství. Vedle československého státního 

občanství, které bylo ustanoveno jako prvotní, vzniklo i státní občanství České 

socialistické republiky a státní občanství Slovenské socialistické republiky. Platila 

zásada, že každý československý státní občan je současně státním občanem České nebo 

Slovenské socialistické republiky, a naopak, každý občan České nebo Slovenské 

socialistické republiky musí být i čsl. státním občanem, přičemž může mít pouze jedno 

republikové občanství (české nebo slovenské). Došlo-li k pozbytí republikového 

státního občanství, ztratil tak zároveň bývalý občan i občanství československé, 

a naopak. Otázky nabývání a pozbývání čsl. státního občanství řešil zákon Národního 

shromáždění z roku 1968, [57] problematiku českého a slovenského státního občanství 

zákony, vydané národními radami obou republik. [58] [59] 

5.1. Kdo se stal státním občanem České socialistické republiky ke dni 

1.1.1969 

Státním občanem ČSR se stal československý státní občan, který 

a) se narodil na území České socialistické republiky a byl zároveň starší 15 let, 

to znamená občané, kteří se na území narodili do 31.12.1953, 

b) se narodil v cizině a byl zároveň starší 15 let, měl-li na území ČSR trvalý pobyt, 

nebo ho měl před odchodem do ciziny, případně jej měli jeho rodiče, 

c) byl mladší 15 let, tj. narodil se od 1.1.1954 do 31.12.1968, pokud byli oba jeho 

rodiče českými státními občany; místo narození dítěte nerozhodovalo, 

d) byl mladší 15 let a rodiče měli rozdílné republikové občanství; v tomto případě 

rozhodovalo místo narození: dítě narozené v ČSR se stalo českým státním občanem, 

dítě narozené v cizině získalo české státní občanství, jen pokud mělo trvalý pobyt na 

našem území, popřípadě jej měli jeho rodiče, 
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e) byl mladší 15 let a jeden z jeho rodičů byl český státní občan a druhý cizinec, 

narodil-li se na území ČSR;  měl-li místo narození v cizině, jen za předpokladu, že rodič 

s českým státním občanstvím požádal okresní národní výbor o vyslovení souhlasu 

s nabytím státního občanství ČSR dítěte do jednoho roku od narození,  

f) měl republikové občanství Slovenské socialistické republiky a do 31.12.1969 

zvolil opačné republikové občanství, tj. České socialistické republiky; samostatné 

prohlášení mohly činit osoby starší 15 let, za mladší tak činili rodiče. Ke změně 

republikového občanství došlo dnem, kdy byla volba učiněna. Volit státní občanství 

jedné z republik mohli po dobu platnosti zákona [59] taktéž krajané, žijící po generace 

v zahraničí, podmínkou však opět bylo čsl. státní občanství.  

Českoslovenští občané se stali občany jednotlivých republik dnem 1.1.1969, a to 

na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci, přičemž tento 

zákon byl myšlen jako dohoda obou republik vznikající federace o státním občanství 

svých občanů. Zásady nabývání a pozbývání státního občanství upravil zákon 

č. 165/1968 Sb. Vzhledem k účinnosti zákona, který řešil nabývání a pozbývání státního 

občanství v České socialistické republice [59] tj. ke dni 8.5.1969, byl stanoven ústavním 

zákonem a zásadami pro nabývání a pozbývání státního občanství retroaktivně den 

1.1.1969 dnem vzniku českého a slovenského republikového občanství. Projevu vůle 

občanů nebylo třeba, proto mnozí z československých státního občanů až do roku 1992 

ani netušili, že jsou zároveň občany některých z republik. Rozdílné republikové 

občanství v rodině, tj. manželů, rodičů a dětí po dobu trvání federace nikterak 

nepřekáželo. Občané celé federace měli na území obou republik zajištěna stejná práva 

a povinnosti, se státním občanstvím České nebo Slovenské socialistické republiky 

nebyly spojeny žádné právní účinky.  

5.2. Nabývání českého státního občanství v letech 1969 – 1992 

Jak bylo v úvodu této kapitoly naznačeno, nabytím českého státního občanství 

došlo zároveň k nabytí československého státního občanství. Získat státním občanství 

České socialistické republiky bylo možno: [59] 

a) Narozením - pokud měli rodiče shodné republikové státní občanství, dítě 

nabývalo jejich státní občanství bez ohledu na místo narození. Měli-li rodi če rozdílné 

republikové státní občanství a dítě se narodilo v ČSR nebo SSR, nabylo státní občanství 

podle místa narození, rodiče však mohli do šesti měsíců od narození dítěte pro ně volit 
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opačné republikové státní občanství. Narodilo-li se však takovýmto rodičům dítě 

v cizině, sledovalo státní občanství matky. 

Dítě, narozené v ČSR, jehož jeden z rodičů byl cizincem a druhý Čechem, 

nabývalo ze zákona české státní občanství po svém českém rodiči. Dítě těchto rodičů, 

narozené v cizině, nabývalo po 8.5.1969 české státní občanství stejným způsobem (do 

této doby platil zákon č. 194/1949 Sb., muselo být požádáno o vyslovení souhlasu 

s nabytím státního občanství nejpozději do jednoho roku od narození – viz bod 4.1 a)). 

Pod způsob nabytí státního občanství narozením byl také zařazen způsob určením 

otcovství. Určil-li se souhlasem neprovdané matky cizinky otcovství státní občan ČSR 

(respektive tak k tomu došlo soudním rozhodnutím), stal se otcem dítěte k datu jeho 

narození a dítě zároveň získalo otcovo státní občanství, které měl v době jeho narození. 

Naopak popřením otcovství dítě již své po domnělém otci nabyté státní občanství 

neztrácelo. 

V souvislosti se způsobem nabytí státního občanství narozením bylo řešeno 

i nalezení dítěte. Dítě, nalezené na území ČSR, nabývalo české státní občanství, 

neprokázalo-li se, že má státní občanství jiné. Dítě apatridy,7 narozené na území 

republiky, nemohlo státní občanství ČSR nabýt a stalo se bezdomovcem. 

b) Uzavřením manželství - mezi státními občany České a Slovenské republiky bylo 

možno do šesti měsíců po uzavření manželství provést volbu státní občanství svého 

manžela (manželky). Takto mohly nabýt státní občanství i děti, mladší 15 let, jestliže 

s volbou opačného státního občanství souhlasil biologický otec dítěte. Pokud s českým 

státním občanem uzavřela manželství cizinka, mohla do šesti měsíců od uzavření 

manželství požádat příslušný okresní národní výbor o vyslovení souhlasu s nabytím 

českého státního občanství. Na vyslovení souhlasu nebyl právní nárok, do žádosti bylo 

možno zahrnout i děti mladší 15 let a státní občanství se nabývalo složením 

státoobčanského slibu.  

c) Udělením - cizinec, který měl na území ČSR nepřetržitý pětiletý trvalý pobyt 

a k datu nabytí pozbyl dosavadní státní občanství (nešlo-li o bezdomovce). Státní 

občanství cizinec nabyl složením slibu věrnosti ČSR. Tyto podmínky mohlo 

ministerstvo vnitra, které o žádosti rozhodovalo, zčásti nebo zcela z důvodů hodných 

zvláštního zřetele prominout. Jelikož nebylo nikde zákonem ani jiným právním 

předpisem stanoveno, jaké důvody lze považovat za hodné zvláštního zřetele, 

                                                 
7 bezdomovce, osoby bez jakéhokoliv státního občanství 
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ministerstvo vnitra se řídilo volnou úvahou. K žádosti se kromě matričních dokladů 

(rodného listu, případně oddacího nebo úmrtního listu manžela), popřípadě 

rozvodového rozsudku, přikládal  též doklad o propuštění z dosavadního státního 

svazku a od 1.8.1988 [73] také prohlášení o trestní bezúhonnosti žadatele a jeho 

pracovní posudek. Před vydáním rozhodnutí ministerstvem vnitra celý spis posoudil 

Sbor národní bezpečnosti, oddělení pasů a víz.  

Státnímu občanu Slovenské socialistické republiky mohlo být české státní 

občanství uděleno za předpokladu, že měl trvalý pobyt na území ČSR. A opět bylo 

možno tuto podmínku prominout, přičemž státoobčanský slib bývalý Slovák neskládal, 

neboť byl zároveň čsl. státním občanem. Nemusel však dokládat prohlášení 

o bezúhonnosti a hodnocení pracovních výsledků. 

d) Volbou - viz bod 5.1 f). 

e) Navrácením - osoby, jimž bylo státní občanství odňato podle zákona č. 194/1949 

Sb. (rozvedeno v bodě 4.2 b))  a podle ustanovení zákona č. 39/1969 Sb. (více v bodě 

5.3 b)), se ode dne 29.3.1990 [60] považovaly za propuštěné státní občany. Pokud 

chtěly zůstat  nadále českými státními občany, musely tak učinit písemným projevem 

vůle, a to do 31.12.1993. Jestliže tak provedly, má se za to, že nikdy nepřestaly být čsl. 

státními občany, kontinuita státního občanství zůstala zachována.  

Naproti tomu občané, kteří byli propuštěni ze státního svazku v období od 

1.10.1949 do 31.12.1989, mohli do stejného data požádat o udělení čsl. státního 

občanství (netýkalo se však osob, na které se vztahovaly bilaterální mezinárodní 

smlouvy). Kontinuita státního občanství těchto osob však byla přerušena, státní 

občanství jim bylo nově uděleno.  

5.3. Pozbývání českého státního občanství v letech 1969 – 1992 

Ve sledovaném období zanikalo čsl. občanství současně s pozbytím českého 

státního občanství, ovšem za předpokladu, že občan zároveň nenabyl státní občanství 

slovenské. Podstatnou změnou, která pozbývání státního občanství v této době 

ovlivnila, bylo odstranění možnosti odnětí státního občanství. [60] Politické změny 

v roce 1989 vedly k vypuštění této kategorie z právního řádu tehdejšího Československa 

a v ústavě byla zakotvena zásada, že nikdo nemůže být zbaven státního občanství proti 

své vůli. [34] Způsoby pozbývání českého státního občanství se omezily na: nabytím 

slovenského státního občanství, naturalizací v USA, pozbytím podle smluv o úpravě 

dvojího státního občanství (viz bod 5.4) a  
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a) propuštěním ze státního svazku na žádost občana, přičemž žádost mohli podat 

manželé společně a zahrnout do ní děti do 15 let; státní občanství pak tyto osoby 

pozbyly dnem doručení propouštěcí listiny, 

b) odnětím (viz bod 4.2 b)), když důvody pro využití této možnosti byly na podzim 

1969 na rozdíl od předcházejících let rozšířeny; [71] od účinnosti zákona č. 39/1969 

Sb., kterým byla tato možnost vypuštěna, tj. od 8.5.1969, do účinnosti zákonného 

opatření č. 124/1969 Sb., tj. do 10.11.1969, který tuto možnost opět do zákona vložil, 

nebylo možno státní občanství ČSR odnímat. 

5.4. Dvoustranné mezinárodní smlouvy 

Bilaterální mezinárodní smlouvy byly přijímány za účelem úpravy otázky dvojího 

státního občanství s cílem odstranit v té době nežádoucí jev – vícečetné státní občanství. 

Kromě Úmluvy o naturalisaci mezi Československem a Spojenými státy, [14] jejíž 

platnost skončila až 20.8.1997 (podrobněji rozvedeno v kapitole 3.5 d)), 

Československá republika uzavřela dohody s některými socialistickými státy. První 

uzavřenou smlouvou byla Úmluva  mezi ČSR a SSSR [18] s účinností již od 21.7.1958, 

ve které po rozpadu Sovětského svazu pokračovaly některé nástupnické státy (pro SSSR 

byla ukončena ke dni 5.7.1981) [24] a smluvní vztahy s těmito státy byly postupně 

ukončovány až do 5.7.2006.8 S Maďarskou lidovou republikou platila dvoustranná 

smlouva v období od 19.3.1961 do 17.10.1996. [21] Úmluva mezi Československem 

a Polskou lidovou republikou vstoupila v platnost dnem 20.5.1966, vypovězena byla 

polskou stranou ke dni 20.5.2001. Další smlouva byla uzavřena s Německou 

demokratickou republikou [22] a platila v období od 31.3.1974 do 3.10.1990. 

S Bulharskou lidovou republikou byla v platnosti smlouva od 4.5.1975 do 4.5.1995. 

[23] Poslední z uvedených smluv byla uzavřena s Mongolskou lidovou  republikou 

a platila od 20.11.1985 do 20.11.2005. [25] 

Osoby, které měly ke dni platnosti dané smlouvy státní občanství obou smluvních 

stran, si mohly zvolit státní občanství té strany, které si přály zachovat, a to ve lhůtě 

jednoho roku od vstupu smlouvy v platnost. Pokud volbu neprovedly, zůstalo jim 

zachováno státní občanství jedné ze smluvních stran, a to podle kritérií stanovených ve 

smlouvě – zpravidla zůstalo zachováno státní občanství té strany, na jejímž území 

v poslední den lhůty pro provedení volby státního občanství žily, měly trvalý pobyt 

                                                 
8 s Ruskou federací, Běloruskem a Kyrgyzstánem 
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nebo bydliště. Volbu mohly provádět samostatně osoby zletilé (s výjimkou smlouvy se 

SSSR – volit mohli již starší 14 let), u dětí rozhodovalo státní občanství rodičů, pokud 

je měli shodné. Jestliže rodiče podle smluv nabyli státní občanství rozdílné, mohli pro 

dítě jedno občanství zvolit opět v jednoroční lhůtě za stejných podmínek jako 

u zletilých osob. Při nabývání státního občanství v době platnosti smluv nemohlo být 

uděleno státní občanství jedné smluvní strany bez propuštění ze státního svazku druhé 

strany.  

Při narození dětí mohli rodiče s rozdílným občanstvím volit pro dítě opačné státní 

občanství, než které by získalo podle podmínek uzavřené smlouvy, a to zpravidla 

nejpozději do tří měsíců od narození dítěte, respektive do šesti nebo dvanácti měsíců. 

Podle smlouvy se Sovětským svazem a Mongolskem dítě nabylo státní občanství té 

strany, na jejímž území se narodilo.  

Určením otcovství k dítěti, které v době narození mělo státní občanství jedné 

smluvní strany, otcem se státním občanstvím smluvní strany druhé, běžely stejné lhůty 

pro volbu opačného státního občanství. Výjimkou byly ustanovení dvoustranných 

smluv, uzavřených se SSSR, respektive ve vztahu k jeho nástupnickým státům – Rusku, 

Bělorusku, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ukrajiny, a také smlouvy, uzavřené 

s Mongolskem. Pokud k dítěti, narozenému v ČR státní občance uvedených států, a tedy 

se státním občanství těchto států, určil otcovství český státní občan, zůstalo mu 

zachováno státní občanství matky (nebyla-li pro dítě provedena volba českého státního 

občanství). Státní občanství tedy nebylo určeno místem narození, jak by se z ustanovení 

smluv o narození dítěte předpokládalo.  
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6. Státní občanství v letech 1993 – 2007  

Rozpadem Československého státu 31.12.1992 zaniklo čsl. státní občanství a se 

vznikem České republiky jako samostatného subjektu mezinárodního práva ke 

dni 1.1.1993 zůstali českoslovenští státní občané pouze státními občany České nebo 

Slovenské republiky, respektive stali se jimi ze zákona. Nikdo totiž před vznikem obou 

samostatných států za trvání československé federace nemohl být současně českým 

a slovenským státním občanem. Existuje však teoretická možnost, že některé osoby 

mohly mít pouze státní občanství ČSFR, aniž by zároveň měly české nebo slovenské 

státní občanství. Tito lidé by se pak k 31.12.1992 se zánikem ČSFR stali apatridy 

(bezdomovci). Jedná se však spíše o výjimky, přičemž většinou tyto osoby žijí po celé 

generace v zahraničí a mají cizí státní občanství. Přesto však mají možnost volit české 

státní občanství prohlášením.[62] 

6.1. Nabývání českého státního občanství v letech 1993 – 2007 

Zároveň se vznikem samostatného Českého státu nabyl dne 1.1.1993 účinnosti 

zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 

V průběhu doby byl několikrát novelizován a v současné době se již připravuje jeho 

další, již devátá novelizace. 

a) České státní občanství se nabývá narozením v souladu s uplatněním zásady ius 

sanguinis. Dítě sleduje státní občanství svých rodičů, bez ohledu na místo svého 

narození a k nabytí státního občanství ČR postačuje české státní občanství pouze 

jednoho z rodičů. Rozhodující je státní občanství rodičů v den narození dítěte, 

k pozdějšímu získání českého státního občanství rodičů se již nepřihlíží.  

b) Pro způsob nabytí státního občanství určením otcovství je rozhodné státní 

občanství otce v den, kdy je souhlasné prohlášení o určení otcovství uzavřeno, nikoli 

zpětně ke dni narození dítěte. Určí-li k nemanželskému dítěti matky cizinky (nebo 

bezdomovkyně) otcovství občan ČR, stává se tedy dítě českým státním občanem dnem 

podpisu prohlášení, přičemž souhlasu dítěte s určením otcovství není třeba. Do 

28.10.2003 [69] mohl nabýt státní občanství tímto způsobem i zletilec. Po tomto datu se 

dítětem rozumí pouze osoba mladší 18 let, pokud tato osoba podle práva nenabyla 

zletilosti dříve. Souhlasné prohlášení však lze sepsat i před narozením dítěte (za splnění 

ostatních zákonných předpokladů) [68], v takovémto případě získává dítě státní 

občanství ČR dnem narození. Při posuzování, zda je či není nemanželské dítě českým 
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státním občanem, je nutno vzít v úvahu i dvoustranné mezinárodní smlouvy, které měla 

Česká republika s některými smluvními státy uzavřeny ještě v roce 2006 (viz bod 5.4) 

a které mají přednost před vnitrostátní právní úpravou.  

c) Osvojením je možno získat státní občanství ČR od 11.11.1993.[63]  Dítě, jehož 

alespoň jeden osvojitel je státním občanem České republiky, nabývá českého státního 

občanství dnem právní moci rozsudku o osvojení. Osoby, osvojené před tímto datem, 

české státní občanství nenabyly. 

d) V zákoně zůstala zachována možnost nabytí státního občanství ČR nalezením. 

Do 28.10.2003 [69] takto mohla nabýt státní občanství pouze osoba mladší 15 let, 

nalezená na území České republiky, pokud se neprokázalo, že narozením získala státní 

občanství jiného státu. Po tomto datu bylo v souladu s požadavky Úmluvy o omezení 

případů bezdomovectví ustanovení o věkové hranici vypuštěno. 

e) Osoba, která byla k 31.12.1992 státním občanem ČSFR a zároveň neměla státní 

občanství české ani slovenské, může si české státní občanství zvolit prohlášením 

(obrázek 3). Samostatně tak může učinit osoba starší 18 let, dítě lze zahrnout do 

prohlášení rodičů, případně tak za dítě mohou učinit rodiče za jejich souhlasu (příloha 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3 – Graf  státních občanství ČR, nabytých během let 2001 - 20069 [76] 

f) Na udělení státního občanství ČR není právní nárok (obrázek 3), lze jej udělit na 

základě správní úvahy a je projevem suverenity státu, který sám rozhodne, zda žadatele 

do státního svazku přijme či nikoli (příloha 9). Pro udělení státního občanství České 

republiky je zapotřebí splnit poměrně přísné zákonné podmínky. Na druhou stranu lze 

                                                 
9  v době zpracování bakalářské práce nebyla k dispozici data za rok 2007 
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za určitých okolností všechny tyto podmínky žadateli prominout, rozhodně tak ale nelze 

učinit u požadavku beztrestnosti žadatele. Kritérii pro udělení státního občanství jsou: 

nejméně pětiletý povolený trvalý pobyt na území ČR a po tuto dobu se zde žadatel musí 

převážně zdržovat (toto kritérium bylo do zákona vloženo jeho novelou s účinností od 

2.9.1999) [65]; prokázání pozbytí dosavadního státního občanství v případě udělení 

státního občanství ČR; znalost českého jazyka (ověřována u příslušného krajského 

úřadu, u dětí se tato zkouška promíjí); plnění povinností, vyplývajících ze zákona, 

upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR; [66] plnění povinností, dané 

příslušnými právními předpisy pro veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, 

důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky (tato podmínka byla přijata novelou 

zákona dne 29.10.2003); [69] předpoklad beztrestnosti žadatele – tento nesmí být 

v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Zákonným 

předpokladem je pak prověření žadatele z hlediska bezpečnosti státu prostřednictvím 

policie a zpravodajských služeb ČR. Žádost o udělení státního občanství České 

republiky se podává u krajského úřadu, jehož místní příslušnost se řídí trvalým pobytem 

žadatele. O udělení státního občanství ČR rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR po 

provedeném správním řízení. Státní občanství žadatel získává dnem složení 

státoobčanského slibu před tajemníkem místně příslušného obecního úřadu [67] 

a převzetím Listiny o udělení státního občanství České republiky.  

Nabývání státního občanství udělením (naturalizací) je poměrně častým způsobem 

získání státního občanství ČR. Řadí se podle počtu případů ihned za narození (tabulka 

1). 

 Tabulka 1 – počty cizinců, kterým bylo uděleno státní občanství ČR [3] 

 

 

 

g) Navrácením státního občanstvím těm, kteří o něj nejpozději do 31.12.1993 

písemně požádali (viz bod 5.2 e)). 

Z právního řádu České republiky byl vypuštěn institut nabývání státního občanství 

uzavřením manželství. Tuto možnost najdeme v právních předpisech již od vzniku 

samostatného Československa v roce 1918 a s několika obměnami platila až do 

31.12.1992. 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Počet cizinců 837 1128 1031 1059 1121 1150 1267 1495 1177 1536
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6.2. Způsoby nabývání českého státního občanství slovenskými 

státními občany po rozpadu ČSFR 

Po vzniku dvou samostatných států – Česka a Slovenska se hledal způsob, jak 

nejjednodušeji a nejrychleji řešit státní občanství našich bývalých spoluobčanů – 

Slováků. Na uzavření dvoustranné mezinárodní smlouvy slovenská strana nepřistoupila, 

Česká republika se proto s touto otázkou vypořádala ve svém zákoně o nabývání 

a pozbývání státního občanství. [62] Obecně bylo vycházeno z úpravy, která se 

vztahovala na cizince, pro slovenské státní občany však byla a je úprava příznivější. 

V zásadě jde o tu skutečnost, že za státního občana České republiky je považován 

i státní občan Slovenské republiky, pokud slovenské státní občanství nabyl volbou 

v době od 1.1.1993 do 31.12.1993 a byl do 31.12.1992 státním občanem ČSFR. 

Zásadou však je, že se neprokáže ztráta českého státního občanství provedením volby 

občanství SR v důsledku nabytí státního občanství na vlastní žádost. Pozdějšími 

novelizacemi byla do zákona včleněna možnost nabýt českého státního občanství 

prohlášením za splnění zákonných podmínek, kterými se vzhledem k jejich složitosti 

zde nebudeme zabývat.  

6.3. Pozbývání českého státního občanství v letech 1993 – 2007 

Česká republika jako demokratický stát má ve své ústavě zakotveno ustanovení, 

podle kterého nesmí být nikdo zbaven proti své vůli státního občanství.  

a) Propuštěním ze státního svazku bylo možno pozbýt státní občanství ČR na 

vlastní žádost a za splnění zákonných podmínek, avšak pouze do 23.5.1996. [64] 

Neměl-li státní občan ČR na území trvalý pobyt a předložil-li doklad o nabytí cizího 

státního občanství nebo jeho příslibu nabytí, mohl být ze státního svazku propuštěn.  

b) Prohlášením lze pozbýt státní občanství České republiky, jestliže se fyzická 

osoba zdržuje v cizině a je současně cizím státním občanem. Prohlášení lze učinit 

u zastupitelského úřadu v cizině.  

c) Nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (na 

žádost, prohlášení, souhlas, a jiné) pozbývá český státní občan své státní občanství. 

Narozením, osvojením ani uzavřením manželství s cizím státním občanem se státní 

občanství ČR nepozbývá.  

d) Účinností dvoustranných mezinárodních smluv o úpravě dvojího státního 

občanství (viz bod 5.4) – v současné době již není žádná ze smluv v platnosti.  
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7. Perspektiva státního občanství v dalších letech 

V posledních dvaceti letech prošla východní část Evropy významným politickým 

vývojem.  Ukončení vlády nedemokratických režimů vedlo ke sbližování s její západní 

částí. Vznik Evropské unie v Maastrichtu dne 1.11.1993 postupně uvolnil cestu 

k volnějšímu pohybu lidí, zboží, kapitálu a služeb. Integrace evropských států s sebou 

nese příliv imigrantů, jejichž osobní spojení se zemí původu nelze jednoduše zpřetrhat 

naturalizací v novém domově. Vývoj posledních let ukazuje, domnívám se, že státní 

občanství v demokratických zemích Evropy bude směřovat k mnohočetnému občanství, 

bipolitismu, který v minulosti nebyl vnímán pozitivně. V současnosti však již dochází 

k názorovým posunům, problematika bipolitismu prošla velkým vývojem. Otevírání 

státních hranic, vznik mezinárodních společenství, globalizace a integrace vede k tomu, 

že se mnohé státy se k tomuto fenoménu staví liberálněji, což dokazuje vznik Evropské 

úmluvy o státním občanství z roku 1997, která případy několikerého státního občanství 

řeší. „Perspektivy a vývoj bipolitismu charakterizuje v časopisu Právník č. 7/95 profesor 

Columbia Univerzity, NewYork Vratislav Pěchota takto: „Ve světě, v němž padají 

hranice a nastoluje se svoboda pohybu lidí, zboží a jiných hodnot, je nutno se vznikem 

dvojího občanství počítat. Státní občanství nelze srovnávat s manželstvím, jež vzniká ze 

svobodné vůle stran a v němž je monogamní svazek odůvodněn morálním imperativem 

a ekonomickými a sociálními ohledy. Státní občanství je formálním svazkem 

veřejnoprávním, jenž se formuje pod vlivem okolností, které nejsou nutně určovány 

svobodnou vůli jednotlivce. Většinou jsou determinovány umístěním jednotlivce 

(narozením, přesídlením) do určitého prostředí, v němž se jednotlivec snaží dosáhnout 

maximálního využití svých schopností a práv. Ekonomické tlaky, sociální dislokace 

nebo politické důvody jej začasté nutí k dočasnému či trvalému přemístění. Přitom si 

většina těchto lidí zachovává emociální a rodinné svazky se zemí svého původu. Jejich 

loajalita k zemi původu zůstává nezmenšena složením přísahy státu, v němž se usídlili 

a jehož občanství nabyli.“, viz [2]. 

Česká republika se k Evropské unii připojila dne 1.5.2004. Tímto dnem se naši 

státní občané zároveň stali občany Evropské unie. Unijní občanství nenahrazuje státní 

občanství členských států EU, pouze jej doplňuje. Nabývá se a pozbývá prostřednictvím 

státního občanství členských států, tedy každý občan státu Evropské unie je zároveň 

občanem EU. Pro nositele evropského občanství vyplývají práva  svobodného pohybu 

a pobytu v rámci Evropské unie, volební právo do Evropského parlamentu, obracet se 
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s peticemi na Evropský parlament, dožadovat se soudních rozhodnutí u Evropského 

soudu (obrázek 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Obr. 4 – Graf státních občanství ČR, nabytých během roku 2006 podle 

předchozího státního občanství 10[76] 

                                                 
10 v době zpracování bakalářské práce nebyla k dispozici data za rok 2007 
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8. Závěr 

V současnosti lze v naší zemi zaznamenat postupné prosazování liberálního 

přístupu v udělování státního občanství, když již nyní je v právních předpisech 

zakotvena možnost prominutí téměř všech podmínek pro udělení státního občanství 

(s výjimkou kritéria beztrestnosti). Stále však platí princip pouze jednoho státního 

občanství, který by v budoucnu mohl být opuštěn například vypuštěním podmínky 

prokázání pozbytí dosavadního státního občanství.  

Podle mého názoru současné trendy tedy ukazují, že ačkoli institut státního 

občanství zůstane pravděpodobně zachován, stane se Česká republika domovem pro 

různé národnostní skupiny, které v novém prostředí asimilují a přinesou do života 

v republice s některými bohužel negativními jevy ( kriminalitou, ovlivnění trhu práce) 

zároveň jevy pozitivní – nárůst snižujícího se počtu obyvatelstva, doplnění trhu práce 

pro rodilé Čechy neatraktivními profesemi, přiblížení kultur a doufejme, že i postupné 

odstranění xenofobie. 

Cílem mé práce bylo postihnout vznik a vývoj státního občanství ČR. Objasněním 

historických souvislostí a vysvětlením jednotlivých způsobů nabývání a pozbývání 

československého, později českého státního občanství, jsem i nezúčastněné veřejnosti 

chtěla osvětlit, že tato otázka není právně jednoduchá a k určování státního občanství je 

vždy zapotřebí přistupovat na základě právních předpisů, platných v době, kdy mělo  

k nabytí nebo pozbytí státního občanství dojít. 
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