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Stanovisko 
    
    

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství 
České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
I. Úvod 

 
Návrh novely zákona o státním občanství předkládá Ministerstvo vnitra ČR (MV) jako gesční resort 
za tuto problematiku. Cílem navrhované právní úpravy je zejména reagovat na zhoršující se 
globální bezpečnostní situaci, kvůli čemuž jsou navrhována určitá zpřísnění podmínek nabývání 
státního občanství České republiky (dále též jen „státní občanství“). Jedná se zejména o zavedení 
resp. zpřísnění požadavků, aby žadatel o udělení státního občanství prokázal  
 

 přestupkovou bezúhonnost, 

 nejen své příjmy, ale veškeré finanční prostředky sloužící k zajištění jeho životních potřeb 
v České republice, 

 délku a nově také průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku 
z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií. 

 
Dále se navrhuje doplnit nový § 16a zákona o státním občanství, který by měl v režimu udělování 
státního občanství do určité míry nahradit vypuštění § 35, tedy nabývání státního občanství 
prohlášením mladými lidmi, kteří dlouhodobě pobývali na území České republiky. Ve vztahu 
k jiným typům nabytí státního občanství prohlášením se zavádí podmínka trestní bezúhonnosti 
obdobně, jako je tomu v případě udělení státního občanství. 
 
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Definice a popis problému včetně popisu existujícího právního stavu v dané oblasti jsou ve 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále zpráva RIA) dobře popsány. Předkladatel se snaží 
situaci u jednotlivých řešených problémových okruhů popsat na základě praktických poznatků 
a empirických faktů, používá existující statistiky nabyvatelů státního občanství ČR dle jednotlivých 
kategorií a veřejně dostupná fakta. 
 
V RIA jsou rovněž dobře definovány subjekty dotčené regulací, kterými  jsou MV, krajské úřady 
a matriční úřady jednotlivých statutárních měst a obcí. Rovněž jsou zahrnuty Policie ČR 
a zpravodajské služby, kdy se počítá s využitím jejich poznatků při prověřování žadatelů o státní 
občanství ČR. 
  
Popis cílového stavu je ve zprávě RIA obsažen v dostatečné míře.  
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Vyhodnocení rizik obsahuje výčet základních negativních dopadů, pokud by navržená regulace 
nebyla přijata.  
 
Návrh variant řešení je zpracován v dostatečné míře. Předkladatel pracuje s několika variantami 
u jednotlivých řešených problematik.   
 
Vyhodnocení variant a stanovení nákladů a přínosů 
V této části předkladatel popsal dostatečným způsobem náklady a přínosy u jednotlivých 
zpracovaných variant. V části stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení pracuje 
předkladatel s tabulkou obsahující bodové hodnocení jednotlivých variant, což lze považovat za 
dostatečné. Jednotlivým hodnoticím kritériím je přiřazen odpovídající počet bodů na stupnici 1 až 4 
body.  
 
III. Shrnutí připomínek ke zprávě z hodnocení dopadů regulace (zpráva RIA) 
 
Předložená RIA je zpracována odpovídajícím způsobem a obsahuje potřebné náležitosti. 
 
IV. Závěr 
 
Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace na základě posouzení 

zprávy z hodnocení dopadů regulace doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů doporučen Vládě 

ČR ke schválení. 
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