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SHRNUTÍ
Navzdory vícestrannosti pojmu státního obãanství a navzdory v˘voji práv
a povinností spojen˘ch se státním obãanstvím zÛstává státní obãanství
v˘znamn˘m institutem právních ﬁádÛ moderních státÛ a jedním ze stûÏejních
prostﬁedkÛ a v˘razÛ integrace imigrantÛ do spoleãnosti.
âesk˘ zákon o státním obãanství ﬁe‰í od svého vzniku stále problémy spojené
s rozpadem âeskoslovenska. Osoby, které mûly obãanství ãeskoslovenské
a které na území âeské republiky Ïijí ( aÈ uÏ se statutem trvalého pobytu ãi
pouze de facto) nepﬁetrÏitû od roku 1992, získaly obãanství novelizací tohoto
zákona v roce 1999. Obãanství by se mûlo pﬁiznat ale i osobám, které od rozpadu federace Ïijí na na‰em území jen pﬁeváÏnû, ponûvadÏ se tﬁeba nakrátko
odstûhovaly a nyní nûkdy i obtíÏnû získávají trval˘ pobyt na ãeském území.
Ve srovnání se sousedními státy neodpovídají podmínky pro udûlení ãeského
státního obãanství vÏdy potﬁebám doby a nûkdy dokonce ani ne Evropské
úmluvû o obãanství, kterou âeská republika roku 1999 podepsala, ale zatím
neratifikovala. O ãeské obãanství si mÛÏe cizinec zaÏádat standardním postupem aÏ po pûti letech trvalého pobytu, kterého je moÏno dosáhnout aÏ po 10
letech pobytu (pﬁechodného), tedy po 15 letech pobytu celkem, zatímco Evropská úmluva pﬁipou‰tí nejvíce 10 let a v západní Evropû je prÛmûrná poÏadovaná délka pobytu kolem 5 let. PoÏádat o udûlení obãanství mÛÏe bez v˘jimky pouze drÏitel trvalého pobytu, k nûmuÏ je zapotﬁebí splnûní téÏ pomûrnû
rigidnû stanoven˘ch ekonomick˘ch a sociálních kritérií. Zejména v‰ak nemá
âeská republika stejnû jako dal‰í postkomunistické zemû dostateãnû rozpracováno usnadnûné udílení obãanství pﬁistûhovalcÛm druhé a tﬁetí generace
(zavádûním kriteria místa narození – ius soli ), coÏ je v západní Evropû standardem a rovnûÏ jedním z poÏadavkÛ Evropské úmluvy. Na ãeském území
narození cizinci nemusí dosáhnout ani na trval˘ pobyt.
Pokud jde o otázku dvojího státního obãanství, stojí âeská republika jako
ﬁada dal‰ích státÛ doposud na principu jednoho státního obãanství a v˘jimku pﬁipou‰tí – odhlédneme-li od urãité skupiny b˘val˘ch ãeskoslovensk˘ch
obãanÛ – pouze u cizích státních pﬁíslu‰níkÛ, kteﬁí Ïádají o ãeské obãanství po
nejménû 20 letech pobytu v âeské republice. Vzhledem k tomu, Ïe celosvûtov˘m trendem je umoÏÀování dvojího státního obãanství pﬁinejmen‰ím formou
v˘jimek, bylo by záhodno zkrátit tuto dlouhou lhÛtu na 10 let a umoÏnit dvojí
obãanství âR a jiné zemû EU.

ÚVOD
âeské státní obãanství jako obãanství samostatného státu je institut star˘
teprve 10 let. V tomto desetiletí dominovaly diskusi o obãanství otázky spojené s rozpadem âeskoslovenska a vymezením obãanÛ nového státu. Nab˘vání obãanství cizinci, tj. urãení podmínek pro politické zavr‰ení jejich
integrace do hostitelské spoleãnosti, které je v zemích západní Evropy
pﬁedmûtem politick˘ch stﬁetÛ jako souãást diskursu o imigraci a národní
identitû, zÛstávaly ve stínu tohoto tématu, pﬁestoÏe se pﬁistûhovalectví mezitím stalo souãástí na‰í kaÏdodenní reality. Nastavení podmínek pro nab˘vání obãanství pﬁistûhovalci má pﬁitom zásadní v˘znam nejen pro imigranty,
ale i z pohledu spoleãnosti jako celku, protoÏe utváﬁí její politickou a sociální soudrÏnost i národní a kulturní identitu. Uveìme alespoÀ jeden pﬁíklad: pováleãnou transformaci Velké Británie z homogenní spoleãnosti
(s poãtem asi 30 tisíc obyvatel ne-bílé barvi pleti) v souãasnou multietnickou spoleãnost (s poãtem 3 milionÛ obyvatel patﬁících k minoritám), jeÏ má
spolu s Francií a Nûmeckem nejvy‰‰í podíl obãanÛ, patﬁících k men‰inám.

97
Celou studií je zde mínûn souhrn osmi kapitol, tedy cel˘ text grantové studie.
98
Dal‰ími dvûma modely jsou model americk˘ a francouzsk˘. Z hlediska státoobãanského je americk˘ model zaloÏen na principu ius soli
a francouzsk˘ na kombinaci obou zásad. Model nûmeck˘, na rozdíl od
dal‰ích dvou, vychází z pﬁed-politické existence národa (spoleãn˘
jazyk a kultura); národ zde existuje pﬁed vznikem politického tûlesa -

Tento pﬁíspûvek chce pﬁedev‰ím nabídnout nástroje k uchopení problémÛ
blízké budoucnosti, tj. otázek spojen˘ch s imigrací ve vztahu ke státnímu
obãanství. Státoobãansk˘mi problémy spojen˘mi s rozpadem âSFR se zab˘vá pﬁedev‰ím z hlediska jejich skuteãného pﬁesahu do souãasnosti. Práce se
tak soustﬁeìuje na ãtyﬁi okruhy, které byly identifikovány jako nejvíce relevantní v kontextu celé studie97:
a) Státní nástupnictví a prvotní vymezení obãanÛ
b) Podmínky naturalizace cizincÛ
c) Usnadnûné nab˘vání obãanství pﬁistûhovalci druhé a tﬁetí generace
d) Dvojí obãanství.
Toto rozvrÏení je spí‰e pragmatické neÏ pﬁísnû systematické. Odpovídá v‰ak
potﬁebû orientace v relativnû sloÏité problematice a usnadÀuje formulaci
návrhÛ moÏn˘ch legislativních zmûn. Pﬁíspûvek je zaloÏen na srovnání
ãeské právní úpravy a praxe s právem jin˘ch evropsk˘ch zemí. Vzorek analyzovan˘ch zemí zahrnuje Nûmecko, Rakousko, Maìarsko, Polsko a Slovensko (s v˘jimkou první ãásti, kde takovéto srovnání není moÏné). Jde
o zemû nám historicky i právní kulturou nejbliÏ‰í, které patﬁí do stejného
okruhu „nûmeckého modelu národního státu“, pro kter˘ je charakteristické, co se obãanství t˘ãe, tradiãní uplatÀování principu ius sanguinis.98
Informace t˘kající se tûchto zemí jsou shrnuty v tabulkách (Tabulky 1 a 2),
v samotném textu jsou pouÏity i pﬁíklady z jin˘ch evropsk˘ch zemí. Srovnání je umístûno do rámce souãasn˘ch mezinárodních standardÛ a vysvûtleny
jsou i nejdÛleÏitûj‰í pouÏívané pojmy. Text uzavírá soubor doporuãení.

INSTITUT STÁTNÍHO OBâANSTVÍ
Pojem státního obãanství oznaãuje formální právní pﬁíslu‰nost fyzické
osoby ke státu. Moderní státní obãanství – tj. rovné ãlenství v suverénním
národním teritoriálním státû – existuje asi dvû stû let; zákonodárství upravující pojem státního obãanství vzniklo paralelnû v nûkolika zemích teprve
kolem roku 1800.
Právní nauka nejãastûji definuje státní obãanství poukazem na v˘rok Mezinárodního soudního dvora ve vûci Nottebohm (Lichten‰tejnsko vs. Guatemala). Soud v nûm v roce 1955 vymezil státní obãanství takto: „Podle praxe
státÛ, arbitráÏních i soudních rozhodnutí a názoru odborníkÛ, je obãanství
právní pouto, jehoÏ základem je spoleãenská pﬁináleÏitost, skuteãné spojení existence, zájmÛ a citÛ, spolu s existencí reciproãních práv a povinností.“99 Definici obãanství jako právního pouta mezi osobou a státem pouÏívá
i nová Evropská úmluva o státním obãanství z roku 1997100; podle ní
„obãanství“ („nationality“) znamená právní pouto mezi osobou a státem
a nenaznaãuje etnick˘ pÛvod osoby. Dovûtek ohlednû etnického pÛvodu
odráÏí stﬁedoevropskou (a také ãeskou) specifiku, kdy je termín „národnost“, zdánliv˘ ekvivalent pojmu „nationality“, pouÏíván k oznaãení pﬁíslu‰nosti k národu jako historicky a jazykovû vzniklému spoleãenství, nikoli politické pﬁíslu‰nosti ke státu.
V zahraniãní literatuﬁe a právu jsou pro oznaãení pﬁíslu‰nosti jedince ke
státu pouÏívány dva termíny: „nationality“ (nationalité, Staatsangehörigkeit) a „citizenship“ (citoyenneté, Staatsbürgerschaft). Aã jsou bûÏnû pouÏívány jako synonyma, oba v˘razy mají své zvlá‰tní historické a kontextuální
zabarvení.
Pojmy nationality a citizenship poukazují ke dvûma aspektÛm jednoho jevu, jímÏ je
ãlenství ve státu. Pojem nationality zdÛrazÀuje mezinárodní (vnûj‰í), zatímco citizenship národní (vnitﬁní) aspekt ãlenství. Historicky termín citizenship oznaãuje ãlenství
v jakémkoli dûjinnû existujícím typu státu, napﬁ. ve starovûkém mûstském státu, v ﬁí‰i

státu. Nûkteﬁí autoﬁi v‰ak s tradiãní pﬁedstavou, Ïe státoobãanské
zákony byly utváﬁeny pﬁedev‰ím filozofickou koncepcí národa, polemizují a pﬁíãiny spatﬁují v historickém v˘voji jednotliv˘ch národÛ. Jisté
je, Ïe od poãátku 20. století dochází ke konvergenci tûchto modelÛ.
99
Nottebohm Case, Liechtenstein vs. Guatemala, Second Phase, I. C.
J. Reports, 1955.
100
European Convention on Nationality, ETS No. 166. âR Úmluvu

podepsala 7.5.1999, v roce 2000 byla smlouva ratifikována, ale zatím
nedo‰lo k uloÏení ratifikaãních listin, neboÈ pﬁedtím musí kaÏd˘ stát
uãinit oznámení t˘kající se branné povinnosti osob s dvojím státním
obãanství. V souãasné dobû je v Poslanecké snûmovnû projednáván
návrh usnesení o tomto oznámení.
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ãi dokonce v církevním ﬁádu, pojem nationality oznaãuje pouze ãlenství v suverénním
národním teritoriálním státu. Rozdíl mezi pojmy nationality a citizenship lze spatﬁovat
i v tom, Ïe v nedemokratick˘ch reÏimech nepoÏívají nutnû v‰ichni státní pﬁíslu‰níci
(nationals) pln˘ch práv jako obãané (citizens). Pﬁíkladem mÛÏe b˘t nacistické Nûmecko, rozdûlující své obãany na „Staatsangehörige“ a „Staatsbürger“. Zvlá‰tû komplikované vztahy mezi rÛzn˘mi kategoriemi citizens a nationals existují ve Velké Británii jako
pozÛstatek koloniálního dûdictví. âe‰tina nemá pro oba pojmy vhodné rozli‰ení. V právních textech se pouÏívají pro pojmy national, nationality pojmy státní obãan, státní
obãanství; pojem citizen by pak mûl b˘t pﬁekládán jako obãan. V tomto smyslu se také
v nûkter˘ch textech objevuje, napﬁ. ve smyslu „obãanství obce“ apod. Tento text v‰ak
pouÏívá pojem „obãan“ jako zkratku za pojem „státní obãan“.

CITIZENSHIP

NATIONALITY

Vnitﬁní, národní

vnûj‰í, mezinárodní

Historicky

âlenství v kaÏdém typu
státu jako subjektu
mezinárodních vztahÛ napﬁ.
v mûstském státu, ﬁí‰i

ãlenství v moderním suverénním
teritoriálním národním státu, tj.
cca od roku 1800

V˘znam

Implikuje plnoprávné ãlenství
v dané spoleãnosti, b˘vá
definováno jako soubor
obãansk˘ch a politick˘ch práv.

Nemusí znamenat plné ãlenství,
naznaãuje formální pﬁíslu‰nost.
V nedemokratick˘ch zemích
(nacistické Nûmecko), pﬁíp.
b˘val˘ch koloniích, jsou jen
nûkteﬁí „nationals“ také plnoprávn˘mi
obãany „citizens“. Formálním
znakem je vlastnictví pasu.

Aspekt ãlenství
ve státu

Je-li obãanství právní pouto, které má za následek reciproãní práva a povinnosti, vyvstává otázka, zda má státní obãanství vÏdy stejné (ãásteãnû stejné)
následky, nebo zda je prázdnou nádobou, kterou mÛÏe naplnit národní právní ﬁád vlastním obsahem, jak hlásali nûkteﬁí odborníci star‰í ‰koly (napﬁ.
Jellinek, Makarov). Otázka je o to nesnadnûj‰í, Ïe práva a povinnosti spojovaná s obãanstvím se mûní nejen stát od státu, ale také v ãase.
Zvlá‰tû v˘voj po druhé svûtové válce pﬁinesl v západní Evropû zásadní zmûnu v tom, Ïe
ﬁada práv a povinností, které byly tradiãnû spojeny se státním obãanstvím, je nyní vázána na institut stálého pobytu ãi bydli‰tû. Tuto zmûnu v pováleãné Evropû podnítila
masivní imigrace do mateﬁsk˘ch zemí z dekolonizovan˘ch území. Nastartovan˘ v˘voj
byl dále zintenzívnûn pﬁíchodem hostujících zahraniãních dûlníkÛ v 60. letech a uprchlí-

kÛ v 80. a 90. letech . Poãátkem 90. let se dokonce v západní Evropû pro urãitou kategorii obyvatel, kteﬁí nemají státní obãanství zemû, kde Ïijí, ale poÏívají zde vût‰inu práv,
zaãal razit pojem denizens.

V˘znam státního obãanství s souãasném svûtû nejlépe ukazuje fakt, Ïe
nûkterá práva jsou nadále spojena v˘luãnû s institutem obãanství. Jsou to:
1) právo na pﬁístup k území státu a zákaz vyho‰tûní obãana z území státu,
jehoÏ je obãanem,
2) právo úãasti v národních volbách,
3) právo na diplomatickou ochranu.
V˘luãnû na institut obãanství je vázána také povinnost sluÏby v armádû.
I tato práva mohou b˘t teoreticky pﬁiznána i cizincÛm, jde ale o záleÏitost
zcela v˘jimeãnou. DÛleÏitûj‰í je, Ïe jen obãané nemohou b˘t tûchto práv
zbaveni.
To lze ilustrovat na právu, které je z hlediska Ïivotních podmínek nejdÛleÏitûj‰í, a sice
právu Ïít na území státu. Zatímco obãan, i v pﬁípadû svého kriminálního jednání, má
toto právo vÏdy, ochrana usedlého cizince proti vyho‰tûní je jen malá. Napﬁ. Evropská
úmluva o lidsk˘ch právech v˘slovnû zakazuje pouze kolektivní vyho‰tûní cizincÛ, v pﬁípadû individuálního vyho‰tûní urãuje jen procesní pravidla.101 Jednotliv˘ cizinec je
Úmluvou chránûn pouze za pﬁedpokladu, Ïe by jeho vyho‰tûní ãi nepovolení vstupu na
území vyústilo v muãení, kruté, nelidské ãi poniÏující zacházení (ãl. 3) anebo pokud by
takov˘ akt bylo moÏno kvalifikovat jako jednání v rozporu s právem na ochranu rodinného Ïivota (ãl. 8). Evropsk˘ soud pro lidská práva ve vûcech vyho‰tûní (setrvání na
území ãi pﬁístupu k nûmu) ve vztahu k ãl. 3 a ãl. 8 klade vÏdy dÛraz na konkrétní situaci. Pﬁípady, kdy rozhodl ve prospûch cizince doÏadujícího se práva setrvat území cizího
státu nebo práva na pﬁijetí, lze charakterizovat jako krajní situace. Soud se v tûchto pﬁípadech nezab˘vá otázkou nejlep‰ích Ïivotních perspektiv cizince, ale tím, zda mÛÏe Ïít
jinde neÏ na území hostitelské zemû, aniÏ by byla ohroÏena jeho základní práva. Jen
nûkterá rozhodnutí k ãl. 8 jsou o nûco liberálnûj‰í povahy. Napﬁ. v pﬁípadu Boultif vs.
·v˘carsko (2001) soud rozhodl, Ïe pokud manÏelka (·v˘carka) nechce následovat
svého manÏela (AlÏíﬁana) do jeho vlasti, protoÏe nezná místní jazyk a kulturu, má ·v˘carsko povinnost udûlit manÏelovi povolení k pobytu, pﬁestoÏe byl odsouzen za spáchání trestného ãinu. Podobnû Soud rozhodl v pozdûj‰ích pﬁípadech Amrollahi vs. Dánsko (2002) a Yildiz vs. Rakousko (2002); první se t˘kal íránského obãana, druh˘ obãana Turecka, v obou pﬁípadech soud rozhodl, Ïe mají právo pob˘vat v hostitelské zemi
s ohledem na rodinné vazby, nehledû na jejich odsouzení za trestnou ãinnost.

V jednotliv˘ch národních právních ﬁádech existují dal‰í práva, která jsou
v plné míﬁe pﬁiznána jen obãanÛm. Mimo uveden˘ch okruhÛ je to ãasto
napﬁ. vlastnictví urãit˘ch vûcí (nemovitostí), pﬁístup k povolání ve státní
správû nebo k bezplatnému studiu apod. Obãanství tak zdaleka není prázdn˘m pojmem.

101
Viz ãl. 4 Protokolu ã. 4 k Evropské úmluvû o lidsk˘ch právech (zákaz hromadného vyho‰tûní cizincÛ) a Protokol ã. 7 (procesní podmínky vyho‰tûní, napﬁ. soulad se zákonem, uplatnûní námitek, právo nechat se
zastupovat).
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OBâANSTVÍ JAKO LIDSKÉ PRÁVO
A NÁROK NA UDùLENÍ OBâANSTVÍ

STÁTNÍ NÁSTUPNICTVÍ A PRVOTNÍ VYMEZENÍ
OBâANÒ

V˘znam státního obãanství ve svûtû rozdûleném do národních státÛ odhalily zejména dvû svûtové války, jeÏ vedly k hromadnému bezdomovectví. Poznání, Ïe ve svûtû rozdûleném na národní státy je obãanství „právem mít
práva“, protoÏe mimo státy neexistuje prostor, kde by ãlovûk mohl lidská
a obãanská práva poÏívat (H. Arendtová), vedlo po roce 1945 k uznání
práva na obãanství jako lidského práva. Tento proces byl zahájen v roce
1948, kdy Valné shromáÏdûní OSN pﬁijalo V‰eobecnou deklaraci lidsk˘ch
práv. Její ãl. 15 stanovuje, Ïe „kaÏd˘ má právo na obãanství“ a Ïe „nikdo
nesmí b˘t svévolnû zbaven obãanství a ani mu nesmí b˘t upﬁeno právo
obãanství zmûnit“. PﬁestoÏe proces naplnûní tohoto práva není zavr‰en, jsou
postupnû mezinárodním právem regulovány alespoÀ dílãí aspekty práva na
státní obãanství (napﬁ. omezování bezdomovectví.)
V kontextu pﬁistûhovalectví vede toto individualistické v˘chodisko k tomu,
Ïe v nûkter˘ch evropsk˘ch zemích se zaãíná prosazovat nov˘ trend: udûlení obãanství cizinci je za pﬁedpokladu splnûní stanoven˘ch podmínek formulováno jako právní nárok, tj. subjektivní, zpravidla i soudnû pﬁezkoumatelné a vynutitelné právo (napﬁ. Rakousko, Nûmecko, Belgie – viz také ãást
Naturalizace). Velmi ãasto se tato úprava objevuje v pﬁípadû tzv. pﬁistûhovalcÛ druhé a tﬁetí generace (viz dále ãást Usnadnûné nab˘vání obãanství
pﬁistûhovalci druhé a tﬁetí generace). Napﬁ. za splnûní dal‰ích pﬁedepsan˘ch podmínek (jazykové znalosti apod.) mají v Rakousku cizinci nárok na
udûlení obãanství po 30 letech, kdy mají hlavní bydli‰tû v Rakousku nebo
po 15 letech hlavního bydli‰tû, pokud prokáÏou souãasnû osobní a profesní
integraci do rakouské spoleãnosti. V Belgii je nárok na obãanství upraven
formou nabytí obãanství prohlá‰ením pro rÛzné kategorie osob, mj. cizince,
kteﬁí mûli své hlavní bydli‰tû v Belgii po 7 let a jimÏ bylo udûleno povolení k trvalému pobytu nebo povolení k usazení se. V Nûmecku je vÛbec
naturalizace „dvojkolejní“, vedle naturalizace nenárokové (diskreãní),
upravené zákonem o státním obãanství, existuje nároková (mandatorní)
naturalizace podle ustanovení cizineckého zákona pro urãité kategorie imigrantÛ (viz podrobnûji ãást Naturalizace). Udûlení obãanství je v‰ak podmínûno splnûním ﬁady okolností, které zahrnují zpravidla i bezpeãnostní
aspekty. V praxi tak – pﬁinejmen‰ím z pohledu cizince – existuje urãitá
nejistota ohlednû v˘sledku Ïádosti. Nicménû koncepãnû je nárok na udûlení obãanství (na rozdíl od pouhé moÏnosti o nûj Ïádat) zásadním odklonem
od starého pojetí udûlování obãanství jako ãirého a nespoutaného v˘ronu
státní suverenity.

POJEM

102
Koncept pÛvodního vymezení obãanÛ, jak jej tato práce pouÏívá,
rozpracoval nûmeck˘ badatel D. Krombach (Krombach 1967). Podle
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Státním nástupnictvím se rozumí nahrazení jednoho státu jin˘m státem ve
v˘konu suverenity. Zahrnuje ﬁadu situací jako jsou napﬁ. dekolonizace
území, rozpad státu, secese, anexe a slouãení státÛ. V‰echny pﬁípady
nástupnictví, pokud je jeho pﬁedmûtem obydlené území, pﬁiná‰ejí problém
státního obãanství osob Ïijících na dotãeném území. Nejnaléhavûj‰í je v‰ak
tento problém v pﬁípadû novû vzniklého státu, kter˘ stojí pﬁed otázkou, kdo
jsou jeho obãané. Odpovûì na ni je historicky jedineãn˘m aktem pÛvodního vymezení obãanÛ. Pravidla, která jsou pouÏita pﬁi stanovení „v˘chozí
mnoÏiny obãanÛ“, tvoﬁí zvlá‰tní kategorii pﬁedpisÛ. Na rozdíl od standardních státoobãansk˘ch zákonÛ, které jsou zamûﬁeny na udrÏení a roz‰íﬁení
mnoÏiny státních obãanÛ v budoucnu, tato pravidla jsou pouÏita pouze jednorázovû.102
PÛvodní vymezení obãanÛ má dvû podoby: (a) primární v‰eobecné pÛvodní
vymezení obãanÛ a (b) sekundární neboli dodateãné, korektivní pÛvodní
vymezení obãanÛ. Primární v‰eobecné pÛvodní vymezení obãanÛ nastává,
kdyÏ stát definuje urãitou skupinu osob a prohlásí, Ïe tyto osoby automaticky nab˘vají jeho obãanství s pﬁechodem suverenity. Opce, usnadnûná naturalizace (a historicky emigrace) pﬁedstavují zpÛsoby dodateãného, korektivního pÛvodního vymezení obãanÛ.
Problematika prvotního vymezení obãanÛ se úãelovû i koncepãnû li‰í od
standardního obnovování a roz‰iﬁování mnoÏiny státních obãanÛ. Je proto
zásadním chybou chápat tuto situaci jako pﬁípad naturalizace cizincÛ
a aplikovat na ni vysoké standardy bûÏné pro udûlení obãanství.
Normy upravující pÛvodní
vymezení státních obãanÛ

Normy upravující
standardní postupy
nabytí státního obãanství
(narození, naturalizace)

PÛvodní v‰eobecné
vymezení

PÛvodní dodateãné,
korektivní vymezení

âasovû

Jednorázov˘ akt

Jednorázová nebo
ãasovû ohraniãená
aplikace norem

Stálá aplikace norem

Rozsah

Hromadné povahy

¤e‰í individuální
pﬁípady, bere v úvahu
vÛli jedincÛ, je pﬁedem
dán maximální poãet
pﬁípadÛ

Vztahují se na pﬁedem
nedefinovanou mnoÏinu
pﬁípadÛ

Krombacha se t˘ká historicky tﬁí situací: vzniku nov˘ch státÛ, zmûny
hranic mezi existujícími státy (tj. pﬁípady státního nástupnictví)

a zavedení institutu obãanství ve státû, kde dﬁíve tento institut neexistoval.
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MEZINÁRODNÍ RÁMEC

Státní nástupnictví zásadnû mûní pﬁedivo vztahÛ globálního spoleãenství.
Dalo by se proto pﬁedpokládat, Ïe otázka nástupnictví státÛ ve vztahu
k obãanství bude regulována mezinárodním právem. V minulosti v‰ak nebyly pﬁíslu‰né normy mezinárodním právem úspû‰nû kodifikovány, aÈ jiÏ obyãejem nebo smluvnû, aã úsilí smûﬁující k tomuto cíli nechybûlo.
Historicky nejstar‰í praxi státÛ pﬁedstavovalo pravidlo, Ïe zmûna suverenity nad územím má za následek automatickou zmûnu státního obãanství obyvatel Ïijících na tomto území. Pokud v‰ak tato praxe v minulosti vytvoﬁila
obyãejové právo, v souãasnosti je mu pﬁiznávána maximálnû subsidiární
funkce: za obãany nového státu bude povaÏováno ve‰keré obyvatelstvo,
pokud stát nepﬁijme specifiãtûj‰í pravidla urãující, kdo jsou jeho obãané.
Jinou praxí souvisejí se zmûnou suverenity je a to jiÏ od 17. století pouÏívané, a zpravidla mezinárodní smlouvou zaji‰tûné, právo opce. Tato praxe
dosáhla vrcholu po I. svûtové válce a poté upadla. Zvlá‰tní, ad hoc komplexní systém nástupnictví státu ve vûcech státoobãansk˘ch pﬁinesly mírové smlouvy uzavﬁené po I. svûtové válce, jejichÏ cílem bylo zajistit, aby
zejména pﬁíslu‰níci nov˘ch národnostních men‰in nezÛstali bezdomovci.
Toto smûﬁování k regulaci zabraÀující svévolnému vyluãování osob z pÛvodního vymezení na základû etnickém a rasovém pﬁeru‰ila II. svûtová válka
a dále proces dekolonizace, v nûmÏ do‰lo k pﬁijetí teze, Ïe novû vznikl˘ stát
na dekolonizovaném území je oprávnûn provést pÛvodní vymezení zcela
suverénnû. Státy novû vzniklé v procesu dekolonizace bûÏnû pouÏívaly pro
vymezení prvotního souboru obãanÛ kritéria jako náboÏenství, osobní status, rasa, jazyk nebo domorod˘ pÛvod. Standardy ohlednû nástupnictví státÛ
a státního obãanství tak byly zcela rozkolísané.
Teprve Evropská úmluva o obãanství z roku 1997 v reakci na rozpad socialistick˘ch
federací na poãátku 90. let (SSSR, âSFR, Jugoslávie) kodifikovala komplexnû situaci
státního nástupnictví. Kapitola VI. obsahuje 3 ãlánky (18 – 20).
âl. 18(1) ukládá státÛm, aby ve vûcech obãanství v pﬁípadû státního nástupnictví
respektovaly v‰eobecné principy zákonnosti a lidsk˘ch práv, zejména s cílem, aby
nedo‰lo k bezdomovectví. âl. 18(2) vyjmenovává ãtyﬁi kategorie okolností, které má
stát rozhodující o „udûlení nebo uchování“ obãanství respektovat. Jsou to (a) skuteãné
a úãinné pouto mezi osobou a státem, (b) obvyklé bydli‰tû v dobû státního nástupnictví (c) vÛle dotãené osoby (d) územní pÛvod osoby.
âl. 19 ukládá státÛm, aby usilovaly o regulaci otázek obãanství v pﬁípadû státního
nástupnictví prostﬁednictvím smlouvy.
âl. 20(1) ukládá státÛm, aby respektovaly princip, Ïe (a) obãané pﬁedchozího státu,
kteﬁí jsou obvykle usedlí („habitually resident“) na území, nad nímÏ pﬁechází suverenita na nástupnick˘ stát, mají právo zÛstat na území státu a dále, Ïe (b) tyto osoby mají
poÏívat rovnost s obãany, pokud jde o hospodáﬁská a sociální práva. V˘jimkou 20(2) je,
Ïe tyto osoby mohou b˘t vylouãeny z v˘konu veﬁejné sluÏby, která zahrnuje v˘kon suverenity.
V 90. letech 20. století pouÏily nástupnické státy tﬁí zanikl˘ch socialistick˘ch federací
(SSSR, âSFR a Jugoslávie) jako kritéria pro pÛvodní v‰eobecné vymezení sv˘ch obãanÛ tﬁi instituty: (1) státní obãanství „restaurovaného“ státu – objevilo se v pﬁípadû dvou
baltsk˘ch zemích, Loty‰ska a Estonka, pﬁijatá státoobãanská legislativa obnovovala
obãanství meziváleãného státu, (2) trvalé bydli‰tû – uplatnilo se v post-sovûtské Eurasii, napﬁ. Rusko, Bûlorusko, Kazachstán a (3) obãanství republiky jako sloÏky federativního státu. Republikové obãanství aplikovaly napﬁ. Slovinsko, Chorvatsko, âesko a Slovensko. I pouÏití republikového obãanství je vedeno teorií kontinuity: obãanství jako
základní prvek suverenity není zde novû utvoﬁeno, n˘brÏ „transformováno“ z obãanství
nesuverénního útvaru v obãanství samostatného státu. (2) a (3) zpÛsob pÛvodního
v‰eobecného vymezení obãanÛ byl zpravidla doplnûn pﬁechodn˘mi normami sekundárního, korektivního vymezení, kdy se rÛzn˘m skupinám za urãen˘ch podmínek umoÏÀovalo právo opce. Studie zab˘vající se obãanstvím v tûchto novû vznikl˘ch státech
ukazují, Ïe (1) a (3) model pouÏily politicky motivované, nepﬁimûﬁené kritérium pro v‰eobecné pÛvodní vymezení obãanÛ.103 Republikové obãanství (a o to ménû obãanství
restaurovaného státu) nepﬁedstavovalo skuteãné a úãinné pouto mezi osobou a státem,
pﬁiãemÏ ani dÛsledky této neadekvátní volby nebyly ve v‰ech pﬁípadech korigovány druhotn˘m, dodateãn˘m vymezením.
PÒVODNÍ VYMEZENÍ OBâANÒ V âR – EXISTUJÍCÍ PROBLÉMY

I v pﬁípadû âeské republiky bylo pouÏití republikového obãanství (zákonem
ã. 40/1993 Sb., o nab˘vání a pozb˘vání obãanství âR), zavedeného v roce
1969 jako obãanství, jiÏ od druhé generace pﬁedávaného na principu ius
sanguinis, ne‰Èastnou, leã politicky vysvûtlitelnou záleÏitostí.104 Druhotné,
korektivní pÛvodní vymezení mohlo ov‰em uspokojivû ﬁe‰it situaci, kdyby
formulovalo podmínky opce liberálnûji. To dokládá i srovnání se zákonem
slovensk˘m, kter˘ zvolil stejné kritérium v‰eobecného vymezení, av‰ak formuloval liberálnûji podmínky opce. Podmínky opce obsaÏené v zákonû
40/1993 Sb. (dvoulet˘ pobyt na území âR, Ïadatel nebyl trestán v posledních 5 letech pro úmysln˘ trestn˘ ãin) vedly ke znám˘m negativním dopadÛm na romskou men‰inu, a následnû k novelizacím zákona, které se t˘kaly druhotného korektivního vymezení obãanÛ.105 Z aktuálního pohledu není

103

Viz zejména práce R. Brubakera.
104
Proti pouÏití republikového obãanství lze namítat Ïe (1) se jednalo
se o ryze formální pouto, natolik bezv˘znamné a bezobsaÏné, Ïe
nebylo ani zaznamenáno v jakémkoli dokumentu, nebylo napojeno
ani na Ïádn˘ z moÏn˘ch atributÛ politické moci republik (napﬁ. oprávnûní volit a b˘t volen do republikov˘ch orgánÛ) a (2) jeho pouÏití

dÛleÏit˘ ani tento proces, ale jeho v˘sledek. Relevantní okolností je v‰ak
skuteãnost, Ïe tento proces korektivního vymezení nebyl jednorázov˘, ale Ïe
trval ﬁadu let.
Podle „reformovaného“ pÛvodního korektivního vymezení (upraveno § 18a
zákona ã. 40/1993 Sb., vstoupil v úãinnost k 1. 9. 1999) mÛÏe nab˘t b˘val˘ obãan âSFR obãanství âR prohlá‰ením, pokud mûl k 31. 12. 1992 trval˘ pobyt na území âR a tento pobyt trvá nebo obãan od tohoto data trvale
Ïije na území âR.
Aãkoli je toto ustanovení formulováno tak, Ïe odráÏí skuteãn˘ vztah k âR,
mÛÏe b˘t v konkrétních, patrnû jiÏ neãetn˘ch, pﬁípadech problematické
poÏadavkem trvání pobytu (resp. pob˘vání), protoÏe zahrnuje pomûrnû
dlouhé období od rozpadu âSFR. Pokud se tedy b˘val˘ obãan âSFR byÈ
i krátce odstûhoval (typicky na Slovensko) a pak se opût vrátil do âR, na
nabytí obãanství prohlá‰ením nemá nárok. V˘sledn˘ stav mÛÏe b˘t v individuálních pﬁípadech v rozporu s poÏadavky Evropské úmluvy, zejména
s ãl. 20(1).106 Pokud takov˘to obãan Ïije pﬁeváÏnû na území âR, lze jej povaÏovat za osobu „obvykle usedlou“ na území âR a mûl by proto poÏívat rovnost s obãany âR, pokud jde o hospodáﬁské a sociální práva. Plné poÏívání
tûchto práv v‰ak pﬁedpokládá v âR alespoÀ statut cizince s povolen˘m trval˘m pobytem. Trval˘ pobyt v‰ak není udûlován tûmto osobám automaticky.
Na rozdíl od vcelku snadného „netestovaného“ nabytí obãanství prohlá‰ením podle § 18a, musí Ïadatel o udûlení trvalého pobytu splnit ﬁadu podmínek, vãetnû zaji‰tûného bydlení a doloÏení pﬁíjmÛ ve v˘‰i dvojnásobku
Ïivotního minima na osobní potﬁeby, coÏ nûkteﬁí zejména sociálnû slabí
Ïadatelé z marginalizovan˘ch skupin (typicky pﬁíslu‰níci romsk˘ch komunit) nemohou.
Praktické poznatky (napﬁ. Kanceláﬁe Rady vlády pro záleÏitosti romské
komunity) ukazují, Ïe ojedinûle se stále vyskytují pﬁípady, kdy na území âR
Ïijí b˘valí obãané âSFR, kteﬁí zde Ïili k datu rozdûlení âSFR a kteﬁí by se
stali – pokud by byl nynûj‰í § 18a uplatnûn jiÏ pﬁi rozpadu státu – ãesk˘mi
obãany, nyní v‰ak Ïijí v právnû nejisté situaci. Zaji‰tûní nápravy v této vûci
je moÏné dvojím zpÛsobem: buìto úpravou § 18a (nahrazení poÏadavku
trvání pobytu poÏadavkem pﬁevaÏujícího ãi hlavního pobytu) nebo v˘jimkou
z podmínek udûlení trvalého pobytu. Tím by se cel˘ proces pÛvodního
vymezení obãanÛ âR snad jiÏ definitivnû a natrvalo uzavﬁel.

NATURALIZACE
Naturalizací rozumíme nabytí obãanství cizincem na vlastní Ïádost. Weis ji
definuje jako udûlení obãanství cizinci formálním aktem na základû jeho
Ïádosti podané za tímto úãelem anebo, v pﬁípadû jeho právní nezpÛsobilosti osobou jednající za nûho (Weis 1979: 99).
Naturalizace je vedle nabytí obãanství ex lege narozením druh˘m nejobvyklej‰ím zpÛsobem nabytí obãanství.
Tradiãnû byla naturalizace chápána jako záleÏitost, v níÏ se v plné míﬁe projevuje státní suverenita, tedy, Ïe záleÏí pouze na státu, jak stanoví podmínky pro naturalizaci a zda obãanství Ïadateli udûlí ãi ne. Tento názor doposud pﬁevaÏuje. Mezinárodnûprávní regulace naturalizace je tak velmi fragmentární. Dvû okolnosti v‰ak nutí státy, aby postupnû tento názor revidovaly. První je jiÏ v˘‰e zmínûná lidskoprávní dimenze, které vede k pojímání
práva na obãanství jako základního, subjektivního práva. Druhou okolností
je zvy‰ující se pohyb osob v globalizovaném svûtû, vedoucí k tomu, Ïe
v‰echny vyspûlé zemû se musí vyrovnávat s velk˘mi poãty pﬁistûhovalcÛ. To
vede k upﬁesÀování a usnadÀování podmínek naturalizace a v evropském
kontextu i k jejich dílãí harmonizaci. V národních právních úpravách mÛÏeme najít velké mnoÏství rozmanit˘ch podmínek pro naturalizaci. Nûkteré
z tûchto podmínek se standardnû v rÛzn˘ch variantách objevují ve v‰ech
národních úpravách. Jiné podmínky jsou specifické pro konkrétní stát ãi
skupinu státÛ.
MEZINÁRODNùPRÁVNÍ ÚPRAVA

Naturalizace osob je upravena v ãl. 6(3) Evropské úmluvy, kter˘ zní:
„KaÏd˘ stát umoÏní sv˘mi zákony naturalizaci osob, které zákonnû a obvykle pob˘vají
na jeho území. Pﬁi urãení podmínek naturalizace nesmí stanovit dobu, která by byla
del‰í neÏ 10 let pﬁed podáním Ïádosti.“

Evropská úmluva tak upravuje jedin˘ obvykl˘ poÏadavek naturalizace:
délku pobytu na území. DÛvodová zpráva k tomuto odstavci uvádí, Ïe stát
mÛÏe stanovit jiné oprávnûné poÏadavky pro naturalizaci, zejména co se

bylo v rozporu se základními principy zastupitelské demokracie, protoÏe âNR mûla representovat základní zájmy politického tûlesa sloÏeného ze sv˘ch voliãÛ tj. obãanÛ âSFR s trval˘m pobytem na území
âR, coÏ zjevnû neuãinila. Na druhé stranû pouÏití republikového
obãanství jasnû preferovala slovenská reprezentace.
105
Zásadní novelizace byly provedeny zákonem ã. 139/1996 Sb.

a zákonem ã. 194/1999 Sb.
106
Posouzení z hlediska ãl. 18(2) Evropské úmluvy je obtíÏnûj‰í,
neboÈ Úmluva mluví pouze o bydli‰ti v dobû sukcese. MÛÏeme v‰ak
uvaÏovat o tom, Ïe âR v tûchto pﬁípadech nezohledÀuje plnû “skuteãné a úãinné pouto mezi osobou a státem”, které na dobu sukcese
omezeno není.
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t˘ãe integrace. Na jin˘ch místech dÛvodové zprávy pak lze najít odkazy na
jazykové znalosti a na poplatky za naturalizaci. Jinou souvislostí je umoÏnûní ãi neumoÏnûní dvojího obãanství, které má v kontextu naturalizace
podobu podmínky pozbytí dosavadního obãanství; tato otázka bude osvûtlena v dal‰í ãásti práce.
Jiné mezinárodní instrumenty se naturalizace dot˘kají jen v obecné rovinû:
napﬁ. podmínky naturalizace musí b˘t v souladu s uznan˘mi principy mezinárodního práva a mezinárodních standardÛ ochrany lidsk˘ch práv, nemohou proto existovat napﬁ. rozdílné poÏadavky pro naturalizaci muÏÛ a Ïen,
naturalizaãní poÏadavky by rovnûÏ mûly respektovat zákaz rasové diskriminace. Souãasná mezinárodnûprávní úprava podmínek naturalizace je tak
velmi dílãí. Urãení poÏadavkÛ pro naturalizaci cizincÛ je o to více pﬁedmûtem politick˘ch úvah a sporÛ, které jsou zpravidla integrální souãástí ‰ir‰ích diskursÛ o imigraci a identitû národního spoleãenství.
BYDLI·Tù, POBYT

Bydli‰tû (domicil, pﬁíp. urãitá délka pobytu na území) je nepochybnû nejdÛleÏitûj‰ím „obãanskotvorn˘m“ prvkem. Nalezneme je, jako podmínku
udûlení obãanství, ve v‰ech naturalizaãních pﬁedpisech. V evropsk˘ch
zemích se poÏadovaná délka pobytu na území pohybuje v rozpûtí od 10 let
(napﬁ. Itálie, Portugalsko, ·panûlsko, Rakousko) po 3 roky (Belgie), nejãastûji je poÏadovaná délka pobytu kolem 5 let (Velká Británie, Francie, Finsko, ·védsko, Rusko – z mimoevropsk˘ch zemí USA, Mexiko). Zpravidla
v‰ak za splnûní dal‰ích podmínek mÛÏe b˘t poÏadovaná délka pobytu zkrácena. V Evropû pﬁevládá trend ke zkracování délky pobytu, v posledních
letech zkrátila délku pobytu napﬁ. Belgie (z 5 let na 3 roky).
Zásadním problémem, jak z hlediska univerzálnûj‰ích standardÛ tak z hlediska srovnávacího, je to, Ïe pro vyjádﬁení vztahu osoby k území pouÏívají
státy rÛzné koncepce (bydli‰tû, hlavní bydli‰tû, usazení se, domicil, rÛznû
kvalifikovan˘ pobyt,). V˘znam tûchto pojmÛ nemusí b˘t nutnû kodifikován
ve státoobãansk˘ch pﬁedpisech. MÛÏe b˘t definován napﬁ. v normách cizineck˘ch, pﬁípadnû jej mÛÏeme dovodit jen z dal‰ích navazujících pﬁedpisÛ
ãi praxe.
Napﬁ. rakousk˘ zákon o státním obãanství (Staatsbürgerschaftsgesetz, 1985 – StbG, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) stanovuje jako standardní podmínku naturalizace, Ïe cizinec
má nepﬁetrÏitû nejménû 10 let své hlavní bydli‰tû (Hauptwohnsitz) na spolkovém
území. Nûmeck˘ zákon o státním obãanství (StAG, § 8 – nenároková naturalizace) stanoví, Ïe naturalizovan˘ mÛÏe b˘t cizinec, kter˘ se v tuzemsku usadil (sich im Inland
niedergelassen hat), poÏadavek v‰ak není absolutní. Pﬁedpisy pro „zjednodu‰ené“
nárokové (mandatorní) udûlení obãanství, které jsou obsaÏeny v cizineckém zákonû
(nároková naturalizace – AuslG, § 85), poÏadují, aby cizinec mûl 8 let zákonnû svÛj
obvykl˘ pobyt na území. Zatímco provádûcí pﬁedpisy definují pojem „zákonn˘“, nedefinují pojem „obvykl˘“, coÏ vede k nejednotné v˘kladové praxi v rÛzn˘ch spolkov˘ch
zemích. Slovensk˘ zákon poÏaduje, aby Ïadatel o obãanství mûl nepﬁetrÏit˘ trval˘ pobyt
na území SR nejménû 5 let. Polsk˘ zákon (Ústava o obywatelstwie polskim z roku 1962,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) poÏaduje, aby cizinec bydlel v Polsku na základû povolení k usazení se nejménû 5 let. Maìarsk˘ zákon o státním obãanství z roku 1993 uvádí,
Ïe naturalizován mÛÏe b˘t cizinec, kter˘ pob˘val v Maìarsku nepﬁetrÏitû více neÏ 8 let
pﬁed podáním Ïádosti. Britsk˘ zákon pﬁedepisuje 5leté zákonné bydli‰tû na území,
poslední rok pﬁitom musí jít o pobyt „bez imigraãních omezení“. Irsk˘ zákon klade jako
podmínku naturalizace, aby Ïadatel mûl jednoroãní nepﬁetrÏit˘ pobyt na území pﬁed
podáním Ïádosti a v prÛbûhu pﬁedchozích 8 let mûl bydli‰tû na území Irska celkem
4 roky. V nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe vyvolávat v˘kladové problémy, zda jde o pobyt ve
smyslu právním nebo zda je rozhodující fyzická pﬁítomnost Ïadatele. Ve Francii musí
b˘t prokázáno, Ïe se cizinec v zemi „usadil“, tj. Ïe zde má tûÏi‰tû svého rodinného a pracovního Ïivota.

âesk˘ zákon stanovuje jako standardní podmínku naturalizace, Ïe Ïadatel
má na území âR ke dni podání Ïádosti po dobu nejménû 5 let povolen trval˘ pobyt a po tuto dobu se zde pﬁeváÏnû zdrÏuje. Na první pohled tak ãesk˘
zákon zapadá do „prÛmûru“ poÏadavkÛ ohlednû pobytu. Peãlivûj‰í posouzení v‰ak odhaluje, Ïe ãesk˘ zákon poÏaduje maximální pﬁípustnou délku,
a Ïe dokonce v nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t tato poÏadované délka v rozporu s ustanovením ãl. 6 (3) Úmluvy (viz v˘‰e).
Trval˘ pobyt ve smyslu cizineckého zákona107 je totiÏ kvalifikovan˘, nejvy‰‰í pobytov˘ statut, kter˘ mÛÏe b˘t za normálních okolností (pokud zde
nejsou napﬁ. rodinné vazby k obãanu âR nebo cizinci s trval˘m pobytem)
udûlen cizinci teprve po 10 letech pobytu na dlouhodobé vízum. Pokud
seãteme tûchto 10 let s 5 lety trvalého pobytu, dospûjeme k 15 letÛm pobytu pﬁed moÏností podat Ïádost o udûlení obãanství. Evropská úmluva pﬁitom
mluví o naturalizaci osob, které jsou zákonû a obvykle usazené na území
(„lawfully and habitually resident“), smluvní strany pﬁitom nemají poÏadovat více neÏ desetilet˘ pobyt („residence“) pﬁed podáním Ïádosti. Není
dÛvod usuzovat, Ïe cizinec Ïijící v âR zákonnû po dobu 10 let by nebyl na
území obvykle a zákonnû usazen ve smyslu Úmluvy. To ostatnû potvrzuje
také ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o obãanství, podle nûhoÏ lze
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Zákon ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na území âR, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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pûtiletou délku trvalého pobytu prominout, pokud cizinec Ïije na území âR
nepﬁetrÏitû alespoÀ 10 let.
Takováto právní konstrukce (moÏnost prominutí podmínky) ov‰em není ideální. Cizinec Ïádající o naturalizaci po 10letém pobytu je stavûn do pozice
Ïadatele o v˘jimku, aã vlastnû splÀuje „poÏadavek“ Úmluvy, která má jako
mezinárodní smlouva pﬁednost pﬁed zákonem. âiní-li podle Úmluvy maximální poÏadovaná doba pobytu 10 let, mûla by tento poÏadavek zrcadlit
základní národní právní úprava, a nikoli pouze ustanovení o v˘jimkách. Je
tudíÏ Ïádoucí formulovat zákon novû tak, aby poÏadavek pûtiletého trvalého pobytu byl nahrazen (v § 7 zákona ã. 40/1993 Sb.) poÏadavkem 10letého (pﬁípadnû krat‰ího) zákonného pobytu, s tím, Ïe by se nevyÏadovala
„nepﬁetrÏitost pobytu“, ale spí‰e urãit˘ kvalifikovan˘ pobyt napﬁ. podle
úpravy irské nebo „pﬁeváÏné zdrÏování se“ na území. Zatímco nutnost
zmûny konstrukce zákona lze opﬁít o právní úvahu, zkrácení poÏadované
délky pobytu z 10 let na dobu krat‰í je záleÏitostí ryze politickou. V její prospûch mluví pﬁinejmen‰ím to, Ïe délka pobytu je na pﬁípustném maximu
a Ïe sama o sobû není dokladem integrace.
JAZYK

JestliÏe u poÏadavku ohlednû pobytu jsme mohli konstatovat, Ïe v Evropû
pﬁevládá trend k jeho liberalizaci, u poÏadavku jazykov˘ch znalostí je souãasn˘ v˘voj opaãn˘. Znalosti úﬁedního jazyka ãi jazykÛ hostitelské zemû je
v posledních letech pﬁikládán stále vût‰í v˘znam. PoÏadavek znalosti jazyka hostitelské zemû mÛÏe b˘t explicitní, stanoven˘ zákonem, nebo implicitní. Explicitní jazykové poÏadavky obsahují napﬁ. zákony Velké Británie,
Francie, Portugalska, Turecka, Finska, z námi sledovan˘ch stﬁedoevropsk˘ch zemí se sem ﬁadí Nûmecko, Rakousko, Maìarsko a Slovensko.
V nûkter˘ch pﬁípadech jsou jazykové znalosti posuzovány jako jeden
z aspektÛ integrace, napﬁ. v Norsku musí Ïadatel v dotazníku uvést, zda
ovládá nor‰tinu slovem a písmem. Podobnû je tomu v Polsku. Pokud je
v zemi nûkolik oficiálních jazykÛ, staãí znalost jednoho z nich. Napﬁ. ve
Velké Británii je poÏadovaná znalost angliãtiny, vel‰tiny nebo skotské gael‰tiny, ve Finsku znalost fin‰tiny nebo ‰véd‰tiny.
Znaãn˘ dÛraz na znalost jazyka klade rakousk˘ zákon; novela, která vstoupila v úãinnost
1. 1. 1999, mûla pﬁedev‰ím za cíl upﬁednostnit „znalost jazyka“ pﬁed pouhou délkou
pobytu. Znalost nûmãiny je zkoumána ve v‰ech pﬁípadech naturalizace, poÏadovány
jsou pﬁimûﬁené znalosti s ohledem na Ïivotní okolnosti. Podobnû nûmecká právní úprava (novela z roku 2000) poÏaduje prokázání dostateãn˘ch znalostí nûmeckého jazyka.
Tyto znalosti jsou definovány obecn˘m provádûcím pﬁedpisem, podle nûhoÏ úspû‰n˘
Ïadatel zvládá v bûÏném Ïivotû kontakty v nûmeckém jazykovém prostﬁedí, vãetnû bûÏn˘ch kontaktÛ s úﬁady, lze s ním vést rozhovor odpovídající jeho vûku a vzdûlání, je
schopen pﬁeãíst text z bûÏného Ïivota a ústnû reprodukovat jeho podstatn˘ obsah. Existují i úlevy, napﬁ. u osob star‰ích 60 let staãí, pokud se bez vût‰ích obtíÏí nûmecky
dorozumí ústnû. Praxe prokazování znalostí nûmãiny se li‰í podle spolkov˘ch zemí,
nûkde jsou napﬁ. poÏadovány i písemné testy. Návrh nového pﬁistûhovaleckého zákona,
kter˘ nûmecká vláda hodlá opût pﬁedloÏit Parlamentu (poté co byl v prosinci 2002 prohlá‰en pro procesní chyby pﬁi pﬁijetí Spolkov˘m ústavním soudem za neplatn˘), pak
posouvá nutnost prokázání znalosti nûmãiny jiÏ do fáze, kdy cizinec usiluje o trvalé
usídlení se a zavádí systém povinn˘ch jazykov˘ch kurzÛ.108 Rakousk˘ a nûmeck˘ zákon
tak pﬁikládají znalosti nûmãiny znaãnou váhu. ÚroveÀ poÏadovan˘ch znalostí je ale pﬁizpÛsobena sociálnímu postavení Ïadatele.

Zvlá‰tní poÏadavek obsahuje zákon maìarsk˘, kter˘ kombinuje znalost
jazyka se znalostí ústavy, kdyÏ stanovuje, Ïe cizinec mÛÏe b˘t naturalizován,
jestliÏe prokáÏe, Ïe podstoupil a vykonal zkou‰ku ze základních ústavních
znalostí v maìar‰tinû. âesk˘ zákon poÏaduje po Ïadatelích prokázání znalosti ãeského jazyka, Ïadatel znalost prokáÏe pohovorem (ne del‰ím 30
minut), jestliÏe je schopen plynnû a jazykovû správnû reagovat na otázky
vztahující se k bûÏn˘m situacím denního Ïivota a umí ústnû sdûlit obsah
textu z denního tisku.109
Jazykové poÏadavky ãeského zákona lze oznaãit – zejména ve svûtle nejnovûj‰ího v˘voje v Evropû – za pﬁimûﬁené. De lege ferenda v‰ak stojí za úvahu
dvû záleÏitosti, a sice postavení men‰inov˘ch jazykÛ a moÏnost pﬁesnûj‰ího
rozli‰ení jazykov˘ch poÏadavkÛ podle sociálního postavení a vzdûlání Ïadatele. Co se t˘ãe men‰inov˘ch jazykÛ (pol‰tina, nûmãina) lze zvaÏovat, zda
by jejich znalost nemûla b˘t postavena na roveÀ znalosti ãe‰tiny. V souvislosti s evropskou integrací, jakoÏ i globalizací pak vyvstává otázka, zda by
angliãtina nemohla b˘t alternativou ãe‰tiny.
BEZÚHONNOST

PoÏadavek t˘kající se bezúhonnosti (trestní zachovalosti) patﬁí ke standardním poÏadavkÛm na naturalizaci; mÛÏe se t˘kat absence potrestání za trestn˘ ãin nebo urãité kategorie trestn˘ch ãinÛ, pﬁípadnû i souãasného trestního stíhání. V nûkter˘ch zákonech je tento poÏadavek skryt pod obecnûj‰í
poÏadavek, aby Ïadatel mûl „dobr˘ charakter“ (Velká Británie, Irsko) nebo
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OBâANSTVÍ

Ïe „vedl slu‰n˘ Ïivot a lze to
i nadále pﬁedpokládat“ (·védsko). Nûkteré zákony vyluãují
z naturalizace jen pachatele
závaÏnûj‰ích trestn˘ch ãinÛ
(napﬁ. ve Francii pﬁi odsouzení
na více jak 6 mûsícÛ, v Rakousku více neÏ 3 mûsíce). Nûmeck˘
zákon naproti tomu mluví o trestn˘ch ãinech nespecifikovanû.
Maìarsk˘ zákon poÏaduje, aby
cizinec mûl podle maìarského
práva má ãist˘ trestn˘ rejstﬁík
a nebylo proti nûmu vedeno
trestní stíhání pﬁed maìarsk˘mi
soudy. âesk˘ zákon, stejnû jako
slovensk˘, poÏadují, aby Ïadatel
nebyl v posledních 5 letech pravomocnû odsouzen za úmysln˘
trestn˘ ãin.

USNADNùNÉ NABYTÍ
STÁTNÍHO
OBâANSTVÍ
P¤ISTùHOVALCI
DRUHÉ A T¤ETÍ
GENERACE
POJEM

Problém pﬁistûhovalcÛ druhé
a tﬁetí generace je typick˘m problémem
evropsk˘ch
státÛ
„nûmeckého modelu“, které aplikují ius sanguinis, a které byly
v pováleãném období cílem
masivní imigrace, zejména
v období náboru zahraniãních
dûlníkÛ v 60. a 70. letech,
a v následujících letech pak formou sjednocování rodin imigrantÛ.

EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ
SITUACE

Ekonomická a sociální situace je faktor, kter˘ je prakticky vÏdy pﬁi naturalizaci brán v úvahu. V obecné rovinû mÛÏeme formulovat pravidlo, Ïe po
Ïadateli je poÏadována zaji‰tûná existence, v˘jimkou jsou pﬁípady, kdy pro
udûlení obãanství mluví závaÏné humanitární ãi politické dÛvody. Tento
poÏadavek v‰ak nemusí b˘t formulován explicitnû ve státoobãanském pﬁedpise, ale mÛÏe napﬁ. plynout z podmínek, za nichÏ je povolen nebo prodluÏován pobyt na území.
Maìarsk˘ zákon poÏaduje zaji‰tûní Ïivobytí Ïadatele a jeho bydlení v Maìarsku, obdobnû
rakousk˘ zákon poÏaduje, aby Ïivobytí Ïadatele bylo dostateãnû zaji‰tûno nebo aby Ïadatel na své nouzi nemûl vinu. Nûmeck˘ zákon stanovuje podmínky sobûstaãnosti jak pro
nárokovou naturalizaci (StAG 8 – má v místû usídlení vlastní byt nebo ubytování, je schopen v místû usídlení uÏivit sebe a své rodinné pﬁíslu‰níky) tak nenárokovou naturalizaci
(AuslG 85 – mÛÏe zajistit Ïivobytí své a závisl˘ch rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ bez nároku na
sociální podporu a podporu v nezamûstnanosti, k tomu se nepﬁihlíÏí, jestliÏe za dÛvody
potﬁebnosti Ïadatel nemÛÏe). âesk˘ zákon o obãanství tuto záleÏitost neupravuje.

Cizineck˘ zákon v‰ak pro udûlení trvalého pobytu (je bez v˘jimky podmínkou udûlení obãanství) pﬁedepisuje prokázání ubytování a moÏnosti vynaloÏit mûsíãnû ãástku ve v˘‰i dvojnásobku Ïivotního minima na osobní potﬁeby k úhradû pobytov˘ch nákladÛ. Na první pohled je zﬁejmé, Ïe ãeská úprava je ve srovnání s jin˘mi pﬁíli‰ rigidní. PoÏadavek pﬁíjmu ve fixní v˘‰i by
mûl b˘t nahrazen flexibilnûj‰ím ukazatelem. (Extrémním pﬁípadem na
jedné stranû mÛÏe b˘t ãlen církevního ﬁádu, na druhé stranû mnohdy dvojnásobek minima skuteãné Ïivotní náklady nepokr˘vá.) Navíc tyto okolnosti
jsou prokazovány pouze pﬁi udílení trvalého pobytu, v dobû podání Ïádosti
o obãanství tak jiÏ nemusí b˘t splnûny.
BEZPEâNOSTNÍ POÎADAVKY, STÁTNÍ ZÁJEM

Poslední kategorií poÏadavkÛ, které obvykle nacházíme v naturalizaãních
pﬁedpisech a praxi, se t˘kají bezpeãnosti a státního zájmu. Rakousk˘
zákon je v tomto ohledu formulován preciznû a poÏaduje, aby Ïadatel nebyl
hrozbou pro klid, poﬁádek a bezpeãnost a ani jiné spoleãenské zájmy podle
ãl. 8(2) Evropské úmluvy o lidsk˘ch právech a nebyl k cizím státÛm v takovém vztahu, aby udûlení obãanství po‰kozovalo státní zájmy. âesk˘ zákon
stanovuje, Ïe Ministerstvo vnitra je povinno posoudit Ïádost i z hlediska
bezpeãnosti státu, mÛÏe si pﬁitom vyÏádat stanoviska Policie âeské republiky a zpravodajsk˘ch sluÏeb. Praktická aplikace tohoto ustanovení jiÏ byla
podnûtem veﬁejnému ochránci práv k vyrozumûní vládû ve vûci Fakiri.110
Aãkoli v pﬁípadu jde primárnû jen o právo ochránce na pﬁístup k nûkter˘m
informacím, celkov˘ kontext odhaluje problematiãnost aplikace tohoto ustanovení v praxi. Ukazuje se, Ïe posuzování bezpeãnostních aspektÛ je citliv˘m bodem, k nûmuÏ v‰ak, do jisté míry i pochopitelnû, schází podrobnûj‰í informace z jin˘ch zemí. Podezﬁení, Ïe mÛÏe docházet k nesprávné aplikaci tohoto ustanovení, by do jisté míry mûla eliminovat nová moÏnost
soudního pﬁezkoumání státoobãansk˘ch rozhodnutí správními soudy.111
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Vyrozumûní veﬁejného ochránce práv vládû âR ve vûci Fakiri ze
dne 22. srpna 2002, vláda dosud nezaujala stanovisko v této vûci.

V zemích, které uplatÀují princip ius
soli (napﬁ. USA, Kanada, z evropsk˘ch zemí Velká Británie, Irsko, Portugalsko) problém
pﬁistûhovalcÛ druhé a tﬁetí generace ve smyslu právním nevzniká, protoÏe kaÏdé dítû
narozené na území státu, vãetnû dûtí pﬁistûhovalcÛ, nab˘vá obãanství ze zákona narozením. Z evropsk˘ch zemí ﬁe‰í Francie alespoÀ problém pﬁistûhovalcÛ tﬁetí generace
tím, Ïe aplikuje tzv. dvojí ius soli: francouzsk˘mi obãany se stávají automaticky narozením na území Francie dûti, které se narodili rodiãÛm, kteﬁí se rovnûÏ narodili ve Francii.

JiÏ samotn˘ pojem „pﬁistûhovalec druhé ãi tﬁetí generace“ je sporn˘: ve
skuteãnosti nejde o pﬁistûhovalce, ale o osoby, které se na území státu narodily nebo zde pﬁinejmen‰ím vyrÛstaly, a které ãasto nemají k pÛvodní vlasti sv˘ch rodiãÛ Ïádn˘ nebo jen zprostﬁedkovan˘ vztah a naopak jejich ve‰keré vazby, jazykové, kulturní i sociální, je spojují s jejich rodnou zemí.
Skuteãnost, Ïe nejsou povaÏovány za plnoprávné ãleny spoleãnosti, je tak
problematická jak pro nû, tak pro ‰ir‰í spoleãnost. Demokratické spoleãnosti jsou zaloÏeny na ideji rovné participace; zÛstává-li ãást obyvatel po
generace za hranicemi politické pospolitosti, viklá to základy, na nichÏ stojí
spoleãensk˘ ﬁád. Evropské zemû proto stále více usilují o vytvoﬁení pﬁimûﬁenûj‰ích podmínek pro jejich plné zaãlenûní do státoobãanského tûlesa.
MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA
Evropská úmluva o obãanství ukládá státÛm, aby usnadnily nabytí obãanství vyjmenovan˘m kategoriím osob. âl. 6(4) uvádí tyto kategorie: (a) manÏele obãanÛ (b) dûti
obãanÛ narozené v cizinû (c) dûti cizincÛ, kteﬁí nabudou obãanství (d) dûti adoptované
obãany (e) osoby narozené na území, které zde zákonnû a obvykle Ïijí (f) osoby, které
Ïijí na území státu po jistou dobu pﬁed dovr‰ením 18 let, doba má b˘t urãena státem
(g) bezdomovci a uprchlíci. Tzv. pﬁistûhovalce druhé a tﬁetí generace pokr˘vají písm. e)
a f). Státy ov‰em nejsou povinny pﬁijímat specifická opatﬁení, jestliÏe jsou jiÏ obecné
podmínky pﬁíznivé. Usnadnûní nabytí obãanství se mÛÏe dít i jinou formou neÏ naturalizací (napﬁ. automatick˘m nabytím obãanství ze zákona).
NÁRODNÍ ÚPRAVY

P. Weil uvádí (Weil 2001), Ïe s v˘jimkou ¤ecka, Lucemburska a Rakouska
(Rakousko viz také níÏe) usnadÀují v‰echny zemû EU nabytí obãanství
cizinci druhé a tﬁetí generace. K usnadnûní nabytí státního obãanství pﬁistûhovalci druhé a tﬁetí generace pouÏívají evropské zemû rÛzné postupy,
jako jsou aplikace principu ius soli, pﬁípadnû podmínûná aplikace ius soli,
usnadnûná naturalizace nebo nabytí obãanství prohlá‰ením, oznámením ãi
registrací. âasto jsou pﬁitom tyto postupy konstruovány jako nárokové nabytí obãanství, patﬁí sem z evropsk˘ch zemí mj. Belgie, Dánsko, Nûmecko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, ·panûlsko, ·védsko
a Velká Británie.
Pﬁíkladem podmínûné aplikace ius soli je nûmeck˘ zákon. Nûmeck˘ zákon byl tradiãnû
zaloÏen na principu ius sanguinis, jeho novelizace k 1. 1. 2000 do nûj poprvé vnesla
prvky ius soli. Od 1. ledna 2000 nab˘vá dítû nûmecké státní obãanství narozením na
území Nûmecka, pokud jeden z jeho rodiãÛ má úﬁednû povolen˘ pobyt v Nûmecku po
dobu osmi let, anebo má povolení k trvalému pobytu nejménû tﬁi roky. Dûti cizincÛ,
které nabudou nûmeckého obãanství narozením v Nûmecku a mají souãasnû obãanství
jiného státu, si ponechávají obû obãanství do dovr‰ení plnoletosti, nejdéle v‰ak do
23 let. Chtûjí-li si pak dále nûmecké obãanství ponechat, musí se cizího obãanství vzdát,
je-li to podle zákonÛ dané zemû moÏné a je-li to i rozumné. V pﬁípadû, Ïe pozbytí obãanství není moÏné nebo jej nelze rozumnû poÏadovat, je nutné podat Ïádost o uchování
pÛvodního obãanství do dovr‰ení 21 let vûku. Podobné postavení mají dûti, kter˘m bylo
pﬁi vstupu zákona v úãinnost ménû neÏ 10 let.
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Pﬁezkoumání umoÏÀuje zákon ã. 150/2002 Sb., soudní ﬁád správní, kter˘ vstoupil v úãinnost 1.1.2003.
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z hlediska zaji‰tûní pﬁístupu ke zdravotní péãi.112 âeská legislativa ani Ïádn˘m patrn˘m zpÛsobem neupravuje postavení cizincÛ, na které pamatuje
ãl. 6(4) písm. f) Evropské úmluvy, tedy tûch, kteﬁí Ïili urãit˘ poãet let na
území pﬁed dosaÏením zletilosti. De lege ferenda se proto jeví zaãlenûní
nové úpravy nab˘vání obãanství tzv. pﬁistûhovalci druhé a tﬁetí generace
jako nejváÏnûj‰í úkol: právní úprava musí reagovat na novou spoleãenskou
realitu, jíÏ je skuteãnost, Ïe âeská republika se stala pﬁistûhovaleckou
zemí.

DVOJÍ OBâANSTVÍ
Dvojí nebo vícera obãanství je stav, kdy osobu povaÏuje více neÏ jeden stát
za svého obãana. Evropská úmluva o obãanství definuje víceré obãanství
jako „souãasné vlastnictví dvou nebo více obãanství jednou osobou“. Podle
tradiãního pojetí je tento stav dÛsledkem nedokonalé harmonizace národních státoobãansk˘ch pﬁedpisÛ. Z jiného, modernûj‰ího pohledu je ov‰em
dvojí obãanství spí‰e právním vyjádﬁením ãi dÛsledkem skuteãnosti, Ïe
jedna osoba má skuteãná a trvalá pouta k nûkolika státÛm.
Tradiãní ideov˘ odpor státÛ vÛãi dvojímu obãanství není pﬁekvapiv˘, uváÏíme-li Ïe moderní institut obãanství vznikl transformací vztahu mezi suverénem a jeho poddan˘mi, tedy pomûru, jemuÏ dominovala idea nedûlitelné
oddanosti. Ve svûtû rozdûleném na suverénní, soutûÏící a nepﬁátelské státy
pohlíÏely tak státy na „sdílení obãanÛ“ (vedle území a moci je právû obyvatelstvo dal‰ím z trojice znakÛ státnosti) jako na nepﬁijatelnou anomálií.
Jednotlivé státy i mezinárodní spoleãenství jako celek proto v minulosti
vynakládaly nemalé úsilí k tomu, aby zamezovaly vzniku dvojího obãanství
nebo jej alespoÀ redukovaly. Postoj státÛ ke dvojímu obãanství v‰ak pro‰el
zejména v posledních desetiletích 20. století hlubokou transformací.

Reformu, zaloÏenou na kombinaci principÛ ius soli a nabytí obãanství prohlá‰ením, co se t˘ãe obãanství pﬁistûhovalcÛ druhé a tﬁetí generace, provedla v roce 1991 Belgie. Dûti „tﬁetí generace“ nab˘vají obãanství narozením, pokud mají rodiãe, kter˘ se rovnûÏ narodil v Belgii a kter˘ mûl hlavní
bydli‰tû v Belgii po dobu 5 let v posledních 10 letech pﬁed narozením dítûte. Dûti „druhé generace“ mohou nab˘t obãanství prohlá‰ením, které uãiní
rodiãe pﬁed dosaÏením 12 let vûku dítûte; rodiãe musí mít hlavní bydli‰tû
v Belgii po dobu 10 let a dítû musí Ïít v Belgii od narození. Prohlá‰ením
mÛÏe také nab˘t belgické obãanství cizinec ve vûku mezi 18 a 30 lety, za
pﬁedpokladu, Ïe má hlavní bydli‰tû v Belgii. Novela z roku 2000 pak zpﬁístupnila prohlá‰ení i dal‰ím kategoriím cizincÛ, napﬁ. v‰em cizincÛm, kteﬁí
se narodili v Belgii a mají zde své hlavní bydli‰tû.
Nov˘ ‰védsk˘ zákon z roku 2001 umoÏÀuje nabytí ‰védského obãanství, pokud má dítû
povolení k trvalému pobytu a pokud Ïije ve ·védsku nejménû 5 let. Obãanství se nab˘vá oznámením právního zástupce dítûte, oznámení musí b˘t uãinûno pﬁed dosaÏením
18 let; dítû star‰í 12 let musí s oznámením souhlasit. V Nizozemí má cizinec narozen˘
na území nárok na obãanství, pokud na nizozemském území od narození bydlí, obãanství mÛÏe nab˘t prohlá‰ením ve vûku 15-18 let.

Usnadnûnou naturalizaci pro osoby narozené na území zakotvují pﬁedpisy
ﬁady dal‰ích zemí, a to pﬁedev‰ím tím, Ïe umoÏÀují rÛzné úlevy ze standardních poÏadavkÛ naturalizace. Napﬁ. novela nizozemského zákona
vychází cizincÛm narozen˘m v Nizozemí vstﬁíc dále tím, Ïe umoÏÀuje, aby
si ponechali pÛvodní obãanství; to platí i pro cizince, kteﬁí pob˘vali na
území Nizozemí po dobu pûti let pﬁed dosaÏením 18 let vûku. Obdobnû
postupuje Belgie. Rakousk˘ zákon umoÏÀuje v pﬁípadû dûtí narozen˘ch na
území alespoÀ zkrácení poÏadované délky pobytu na 6 let místo 10.
Naopak v právních pﬁedpisech „nov˘ch demokracií“ jako jsou Maìarsko,
Polsko, Slovensko ãi âeská republika, není otázka usnadnûného nabytí státního obãanství pﬁistûhovalci druhé a tﬁetí generace zatím podrobnû
rozpracována. Maìarsk˘ zákon ov‰em jiÏ pamatuje (zkrácením délky poÏadovaného pobytu z 8 na 5 let) nejen na dûti narozené na území, ale i na ty,
které v Maìarsku Ïily jako dûti. âesk˘ zákon pouze umoÏÀuje, aby cizincÛm narozen˘m na území byla prominuta délka trvalého pobytu. VÏdy se
v‰ak vyÏaduje povolen˘ trval˘ pobyt. Pokud tedy rodiãe pob˘vají na území
v rámci dlouhodobého pobytu, dítû narozené na území má také tento statut
a na moÏnost udûlení trvalého pobytu a následnû obãanství musí ãekat ﬁadu
let. Je zﬁejmé, Ïe takováto právní úprava nabytí obãanství Ïádn˘m v˘razn˘m
zpÛsobem neusnadÀuje. Není proto pﬁekvapivé, Ïe postavení tûchto dûtí
cizincÛ zaãíná vyvolávat váÏné problémy, které se projevují akutnû napﬁ.
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JiÏ v roce 2000 byl, také z tohoto dÛvodu, novelizován zákon o
pobytu cizincÛ (§§ 88-89 regulující pobyt cizince narozeného na
území). V souãasné dobû pﬁipravuje Ministerstvo zdravotnictví
zvlá‰tní zákon o zdravotním poji‰tûní dûtí cizincÛ, které dlouhodobû

Podle údajÛ britského ministerstva vnitra uznává v souãasné dobû dvojí obãanství více
neÏ polovina zemí svûta.113 Z evropsk˘ch zemí jsou ke dvojímu obãanství tradiãnû tolerantní napﬁ. Velká Británie a Francie. K zásadnímu obratu v posledním období do‰lo
napﬁ. ve ·védsku ãi Nizozemí. Ale i zemû jako Nûmecko ãi Rakousko, doposud hájící
princip jednoho obãanství jako v˘chodisko sv˘ch státoobãansk˘ch úprav, pﬁijaly
v nedávn˘ch novelizacích celou ﬁadu rozsáhl˘ch v˘jimek.114 Vedle toho existují také
zemû, které sice Ïádn˘ nov˘ zákon nepﬁijaly, ale ve stále ‰ir‰í míﬁe aplikují moÏnost v˘jimek (Martin Hailbronner 2002).
MEZINÁRODNùPRÁVNÍ ÚPRAVA

Evropská úmluva o státním obãanství stojí ve vûci dvojího obãanství na
pozici „neutrality“. Její ãl. 15 uvádí, Ïe Evropská úmluva neomezuje práva
ãlenského státu rozhodnout vnitrostátním zákonem o tom, zda (a) jeho obãané, kteﬁí nabudou nebo jiÏ mají obãanství jiného státu, si podrÏí své pÛvodní obãanství, nebo je ztratí a (b) zda nabytí nebo ponechání jeho obãanství
bude podmínûno pozbytím ãi zﬁeknutím se obãanství jiného. V˘jimkou jsou
v‰ak dva pﬁípady uvedené v ãl. 14, v nichÏ má b˘t dvojí obãanství automaticky uznáno ex lege (ne tedy pouze umoÏnûno). Jde o dûti, které nabudou
dvojí (víceãetné) obãanství automaticky pﬁi narození a o osoby nab˘vající
jiné obãanství automaticky sÀatkem.
NÁRODNÍ ÚPRAVY

Jak jiÏ bylo naznaãeno, dvojí obãanství vystupuje ve dvou odli‰n˘ch souvislostech, jeÏ lze shrnout do otázek:
1) Je nabytí cizího obãanství spojeno s pozbytím (moÏností pozbytí) obãanství?
2) MÛÏe cizinec nab˘t obãanství hostitelské zemû jako druhé obãanství?
Pro na‰e zkoumání je relevantní druhá souvislost. PoÏadavek na ukonãení
pﬁedcházejícího státoobãanského pomûru (absence tohoto poÏadavku) lze
vnímat jako jedno z kritérií naturalizace.
K liberálnûj‰ímu postoji ke dvojímu obãanství sahají postupnû i zemû, které
stále vycházejí ze zásady jednoho obãanství. Tyto postoje vycházejí pﬁedev‰ím z realistické snahy o usnadnûní naturalizace cizincÛ, kteﬁí se jiÏ
v zemi usadili a pro které je z rÛzn˘ch dÛvodÛ nesnadné, aby se svého
pÛvodního obãanství vzdali.
Napﬁ. nûmeck˘ zákon o státním obãanství byl zásadním zpÛsobem modernizován zákonem k reformû státoobãanského práva z 15. ãervence 1999, kter˘ vstoupil v úãinnost
1. ledna 2000, pﬁiãemÏ tato reforma se dotkla v˘raznû pﬁedev‰ím dvojího obãanství
v zemi usedl˘ch cizincÛ (v realitû pﬁedev‰ím imigrantÛ tureckého pÛvodu). Zákon zavádí pro tuto kategorii celou ﬁadu v˘jimek. Obecnû platí, Ïe od poÏadavku pozbytí obãanství lze upustit, kdyÏ cizinec nemÛÏe pozb˘t své pÛvodní obãanství nebo mÛÏe-li tak
uãinit pouze za zvlá‰tû tíÏiv˘ch podmínek. Nová ustanovení (jsou upravena v § 87 cizineckého zákona) pak specifikují, Ïe tento pﬁedpoklad je naplnûn:
• v pﬁípadû uprchlíkÛ a osob trpících politick˘m pronásledováním. Od tûchto osob se
jiÏ pozbytí pÛvodního obãanství nevyÏaduje. (Do úãinnosti novely z roku 1999 se po

pob˘vají na území âR. Projednávání ve vládû bylo 29.1.2003 pﬁeru‰eno a návrh byl opût zaslán do pﬁipomínkového ﬁízení.
113
Secure Borders, Safe Haven. Integration with Diversity in Modern
Britain. Home Office. February 2002.

114
Viz podrobnûji také Anal˘za právní úpravy dvojího obãanství ve
vybran˘ch evropsk˘ch státech, kterou zpracoval v roce 2002 jako
informaãní materiál pro vládu zmocnûnec vlády pro lidská práva ve
spolupráci s ministerstvem vnitra.
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uprchlících poÏadovalo, aby individuálnû doloÏili nemoÏnost pozbytí pÛvodního
obãanství.)
• pﬁi nepﬁijateln˘ch podmínkách pro propu‰tûní z cizího státního svazku; za takové se
povaÏují napﬁ. nepﬁijatelnû vysoké poplatky nebo pokud je propu‰tûní ze státního
svazku spojeno s nedÛstojn˘mi praktikami,
• v pﬁípadû star‰ích osob, kdy propu‰tûní z jiného státního svazku naráÏí na nepﬁimûﬁené potíÏe a nemoÏnost nabytí nûmeckého obãanství by pﬁedstavovala zvlá‰tní tvrdost zákona,
• pokud by ztráta dosavadního obãanství byla spojena se znaãn˘mi hospodáﬁsk˘mi
nebo majetkoprávními nev˘hodami.
Podrobn˘ v˘klad tûchto ustanovení je dán provádûcím pﬁedpisem. Napﬁ. se zde
uvádí, Ïe za star‰í osobu se povaÏuje osoba nad 60 let, za zvlá‰tních okolností (cizinec neÏije v zemi pÛvodu více neÏ 20 let, z toho 10 Ïije v Nûmecku), lze udûlit v˘jimku i osobû star‰í 40 let. Úﬁady, které o naturalizaci rozhodují, se v‰ak mohou ve
zvlá‰tû odÛvodnûn˘ch pﬁípadech od v˘kladu provádûcího pﬁedpisu odch˘lit.

Rakousk˘ zákon poÏaduje, aby Ïadatel uãinil kroky k pozbytí dosavadního obãanství, pokud je to „rozumné“ („zumutbar“). Od podmínky lze upustit v pﬁípadû zvlá‰tního zﬁetele hodn˘ch dÛvodÛ. Pﬁedpis uvádí tyto situace:
zvlá‰tní v˘kony na vûdeckém, hospodáﬁském nebo umûleckém, nebo sportovním poli, podá-li Ïadatel dÛkaz osobní a profesní integrace, v pﬁípadû
udûlení azylu nebo má-li Ïadatel obãanství ãlenského státu Evropského
hospodáﬁského prostoru.
Z dal‰ích zkouman˘ch zákonÛ stﬁedoevropsk˘ch zemí nezná podmínku pozbytí dosavadního obãanství pouze Maìarsko. Polsk˘ zákon upravuje záleÏitost tak, Ïe pozbytí
pÛvodního obãanství mÛÏe b˘t po Ïadateli poÏadováno (v praxi se v‰ak podle informace konzulárních pracovníkÛ nepoÏaduje). Slovensk˘ zákon stanoví, Ïe je ve prospûch
Ïadatele, pokud nemá jiné státní obãanství nebo pokud uãinil právní úkon smûﬁující ke
ztrátû nebo pozbytí obãanství, v praxi se pozbytí obãanství nepoÏaduje napﬁ. v pﬁípadû
vysok˘ch poplatkÛ.
âesk˘ zákon je postaven na principu jednoho obãanství a z nûj vychází i pﬁi naturalizaci cizincÛ. Obecnû platí, Ïe cizinec Ïádající o udûlení ãeského státního obãanství musí
k Ïádosti pﬁipojit doklad o tom, Ïe nabytím státního obãanství âR pozbude dosavadní
státní obãanství nebo doklad o pozbytí dosavadního státního obãanství. PoÏadavek
neplatí pro bezdomovce nebo osoby s pﬁiznan˘m postavením uprchlíka. Tuto podmínku mÛÏe ministerstvo vnitra prominout jen v úzce vymezen˘ch pﬁípadech (viz. ust. § 11
odst. 2). Jde o pﬁípady, kdy právní pﬁedpisy státu, jehoÏ je Ïadatel obãanem, neumoÏÀují propu‰tûní nebo je-li propu‰tûní fakticky nemoÏné, kdy by Ïadatel podáním Ïádosti o propu‰tûní mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování a kdy se Ïadatel
na území âR oprávnûnû zdrÏoval do dobu nejménû 20 let. Jinou moÏnost nabytí ãeského státního obãanství bez zﬁetele k pﬁípadnému obãanství slovenskému u b˘val˘ch
ãeskoslovensk˘ch obãanÛ upravuje § 18a zákona (zvlá‰tní nabytí ãeského státního
obãanství prohlá‰ením – viz ãást Státní nástupnictví).

Odhlédneme-li od zvlá‰tních úprav reagujících na rozpad âSFR a t˘kajících
se jen b˘val˘ch ãeskoslovensk˘m obãanÛ, mÛÏeme shrnout, Ïe cizinec mÛÏe
za „normálních okolností“ nab˘t ãeské obãanství pﬁi souãasném uchování
pÛvodního obãanství pouze po dvaceti letech legálního pobytu na území âR;
udûlení této v˘jimky je v‰ak závislé na úvaze správních orgánÛ. V roce 2002
Ministerstvo vnitra pﬁipravilo z podnûtu Rady vlády pro lidská práva novelu
zákona, která roz‰iﬁuje moÏnost uchování pÛvodního obãanství na dal‰í situace. Jde o situaci, kdy je propu‰tûní spojeno s nepﬁimûﬁen˘mi poplatky ãi
jin˘mi v demokratickém státû nepﬁijateln˘mi podmínkami, kdy je udûlení
obãanství v˘znamn˘m pﬁínosem pro âR z hlediska vûdeckého, spoleãenského, kulturního ãi sportovního a dále, pokud Ïadatel pozbyl v minulosti státní obãanství âSR, âSFR nebo âR (s v˘jimkou situace, Ïe je obãanem SR).
Aãkoli lze novelu uvítat, mûlo by ji do budoucna následovat komplexní
a koncepãní posouzení celé problematiky dvojího obãanství. V krat‰ím horizontu by pak mûlo b˘t ﬁe‰eno dvojí obãanství âR a jiné zemû EU.

SHRNUTÍ A DOPORUâENÍ PRO P¤Í·TÍ
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVU
Proveden˘ rozbor ukazuje, Ïe ãeská právní úprava nab˘vání a pozb˘vání
státního obãanství zatím nereaguje komplexnû a koncepãnû na nové v˘zvy,
které pﬁiná‰í trvalá imigrace do âR. Nedostateãnû je upravena pﬁedev‰ím

nejcitlivûj‰í oblast, a sice nab˘vání obãanství tzv. imigranty druhé a tﬁetí
generace, tj. osobami, které se samy nerozhodly k imigraci, ale jiÏ se v âR
narodily, pﬁípadnû do âR pﬁi‰ly je‰tû jako dûti s rodiãi. Úprava naturalizace
cizincÛ je celkovû znaãnû pﬁísná a rigidní. Nedává cizincÛm právní jistotu
(ve smyslu pﬁedvídatelnosti rozhodnutí), coÏ se odvíjí jak od nepropracovanosti právní úpravy, tak od toho, Ïe je dÛslednû budována na principu nenárokovosti. Tento aspekt je dále posílen praxí, kdy rozhodnutí o zamítnutí
Ïádosti o udûlení obãanství jsou ãasto odÛvodnûny jen formálnû, tj. poukazem na skuteãnost, Ïe na udûlení obãanství není nárok. K obrácení zákona
k realitû je Ïádoucí pﬁijmout jak dílãí opatﬁení v krátkém ãasovém horizontu, tak pﬁipravit celkovou koncepãní reformu státoobãanské legislativy.

DOPORUâENÍ
KE STÁTNÍMU NÁSTUPNICTVÍ
• Pﬁijmout úpravu, která umoÏní ﬁe‰it citlivû pﬁípady osob, které nesplÀují
poÏadavek trvání pobytu na území âR od rozpadu âSFR, ale splÀují dal‰í
podmínky uvedené v §18a zákona ã. 40/1993 Sb., tak, aby mohly nab˘t
obãanství âR bez ohledu na svou sociální situaci.
K NATURALIZACI
• PoÏadavek pûtiletého trvalého pobytu uveden˘ v § 7 zákona ã. 40/1993 Sb.
nahradit poÏadavkem 10letého (pﬁípadnû krat‰ího) zákonného pobytu,
s tím, Ïe by se nevyÏadovala „nepﬁetrÏitost pobytu“, ale urãit˘ kvalifikovan˘ pobyt: napﬁ. „pﬁeváÏné zdrÏování se“ na území nebo urãit˘ poãet let skuteãné pﬁítomnosti na území.
• ZváÏit zkrácení poÏadované délky pobytu na území z 10 let na dobu krat‰í,
napﬁ. na „prÛmûrnou evropskou“ délku 5 let.
• Upravit flexibilnûji nexus mezi trval˘m pobytem a moÏností podat Ïádost
o udûlení státního obãanství, zejména v tom smyslu, Ïe bude umoÏnûno
podání Ïádosti i drÏitelÛm jiného typu pobytového oprávnûní.
• V dlouhodobûj‰ím horizontu pﬁipravit koncepãní zmûnu zákona, která upraví pro vymezené kategorie osob nabytí obãanství jako subjektivní veﬁejné
právo (nárok), napﬁ. manÏelé státních obãanÛ, osoby narozené na území âR
apod.
• ZváÏit postavení men‰inov˘ch jazykÛ a moÏnost rozli‰ení jazykov˘ch poÏadavkÛ podle sociálního postavení a vzdûlání Ïadatele.
K OBâANSTVÍ P¤ISTùHOVALCÒ DRUHÉ A T¤ETÍ GENERACE
• Zpracovat a pﬁijmout komplexní úpravu usnadÀující nabytí obãanství cizinci uveden˘mi v ustanoveních Evropské úmluvy o státním obãanství § 6(4),
písm. e) a f), tj. cizinci narozen˘mi na území âR a tûmi, kteﬁí zde Ïili po
urãitou dobu pﬁed dosaÏením zletilosti; zavést ius soli alespoÀ pro tﬁetí generaci imigrantÛ (dûti narozené na území âR rodiãÛm narozen˘m na území
âR). V tûchto pﬁípadech formulovat moÏnost nabytí obãanství jako subjektivní veﬁejné právo.
• Neprodlenû umoÏnit v‰em cizincÛm narozen˘m na území, pokud jejich rodiãe pob˘vají na území legálnû, nabytí trvalého pobytu a umoÏnit jim tak pﬁístup k nabytí obãanství.
KE DVOJÍMU OBâANSTVÍ
• UmoÏnit v co nejkrat‰í dobû dvojí obãanství ve vztahu k zemím EU (minimální varianta na základû reciprocity).
• Zkrátit dobu 20 let, po jejíÏ uplynutí lze Ïádat o ãeské obãanství jako obãanství druhé, na 10 let.
Oba návrhy jsou legislativnû nenároãné a neznamenají podstatnou koncepãní zmûnu, ale pouze roz‰iﬁují stávající v˘jimky. Lze je realizovat neprodlenû.
• Provést v del‰ím horizontu komplexní reformu ve vûci dvojího obãanství,
která by byla postavena na v˘chodisku, Ïe dvojí obãanství má b˘t umoÏnûno vÏdy, pokud je v˘razem skuteãn˘ch pout osoby k nûkolika zemím.
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TABULKA 1: PODMÍNKY NATURALIZACE CIZINCÒ (2. ãást)

TABULKA 2: P¤ÍPUSTNOST DVOJÍHO STÁTNÍHO OBâANSTVÍ
Pﬁi Ïádosti o udûlení obãanství

V˘jimky (z pravidla uvedeného ve sloupci 1)

âesko

VyÏaduje se prokázání, Ïe nabytím obãanství pozbude dosavadní obãanství.

(A) Prokázání se nevyÏaduje po bezdomovci nebo osobû s pﬁiznan˘m
postavením uprchlíka.
(B) Lze udûlit v˘jimku, pokud se Ïadatel oprávnûnû zdrÏoval na území státu
nejménû 5 let a pokud pﬁedpisy jeho státu propu‰tûní neumoÏÀují nebo
pokud stát odmítá vydat doklad nebo Ïadatel by tím sebe nebo osoby blízké
mohl vystavit pronásledování.
Îadatel se na území âR oprávnûnû zdrÏoval po dobu 20 let.
Novela 2003 (návrh)
Propu‰tûní je spojeno s nepﬁimûﬁen˘mi poplatky ãi jin˘mi v demokratickém
státû nepﬁijateln˘mi podmínkami. Udûlení by bylo v˘znamn˘m pﬁínosem
pro âR z hlediska vûdeckého, spoleãenského, kulturního ãi sportovního.
Îadatel pozbyl v minulosti státní obãanství âSR, âSFR nebo âR (s v˘jimkou
obãanÛ SR).

Slovensko

Je ve prospûch Ïadatele, pokud nemá jiné státní obãanství nebo pokud uãinil
právní úkon smûﬁující ke ztrátû nebo pozbytí stávajícího obãanství.

Maìarsko

Ne.

Polsko

MÛÏe b˘t poÏadováno, v praxi se zpravidla nepoÏaduje.

Rakousko

PoÏaduje, aby Ïadatel uãinil Ïádoucí kroky pro vystoupení ze stávajícího státního
svazku, to neplatí, pokud to nelze rozumnû poÏadovat.

Lze upustit od podmínky v pﬁípadû zvlá‰tû zﬁetele hodn˘ch dÛvodÛ, napﬁ.
zvlá‰tní v˘kony na vûdeckém, hospodáﬁském, umûleckém nebo sportovním
poli, pﬁi dÛkazu osobní a profesní integrace, udûlení azylu, Ïadatel má
obãanství státu Evropského hospodáﬁského prostoru.

Nûmecko

PoÏaduje se, existují v‰ak ‰iroce koncipované v˘jimky, dále roz‰íﬁené
novelizací zákona k 1.1.2000.

Od poÏadavku lze upustit, kdyÏ cizinec nemÛÏe pozb˘t své pÛvodní
obãanství nebo mÛÏe-li tak uãinit pouze za zvlá‰tû tíÏiv˘ch podmínek. Tento
pﬁedpoklad je naplnûn: v pﬁípadû uprchlíkÛ a osob trpících politick˘m
pronásledováním, pﬁi nepﬁijateln˘ch podmínkách pro propu‰tûní z cizího
státního svazku; za takové se povaÏují napﬁ. nepﬁijatelnû vysoké poplatky
nebo pokud je propu‰tûní spojeno s nedÛstojn˘mi praktikami, v pﬁípadû
star‰ích osob, kdy pozbytí dosavadního obãanství naráÏí na nepﬁimûﬁené
potíÏe a nemoÏnost nabytí nûmeckého obãanství by pﬁedstavovala zvlá‰tní
tvrdost zákona, pokud by ztráta obãanství byla spojena se znaãn˘mi
hospodáﬁsk˘mi nebo majetkoprávními nev˘hodami.

Ne.
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PRÒVODCE PO INFORMACÍCH
Problematice obãanství z pohledu mezinárodního práva jsou vûnovány dvû obsáhlé
monografie:
- WeisÛv spis Nationality and Statelesness in International Law vyniká kombinací
nûmecké dÛkladnosti a amerického nadhledu, je v‰ak bohuÏel jiÏ star‰ího data (1979),
- práce R. Donner The Regulation of Nationality in International Law je aktuálnûj‰í
(1994), ale nedosahuje analytické hloubky práce Weissovy.
Základním dílem o ãeském státním obãanství je monografie âerného a Valá‰ka: âeské
státní obãanství.
Co se t˘ãe problematiky dvojího obãanství, upozorÀuji na podnûtné práce Petera J.
Spira. Shrnující normativní pohled na problematiku dvojího obãanství nabízejí v˘sledky
evropsko-amerického projektu podpoﬁeného z prostﬁedkÛ German Marshall Fund (Martin – Hailbronner 2002). Srovnání zákonÛ 25 zemí nabízí studie P. Weila (Weil 2001).
Souhrnn˘ pﬁehled státoobãansk˘ch úprav obsahuje The European Bulletin on Nationality, kter˘ vydává Rada Evropy. Poslední vydání z ﬁíjna 2002 lze najít na stránkách Rady
Evropy (www.coe.int), na uvedené adrese mÛÏeme nalézt i texty nûkter˘ch zákonÛ.
(Pozor, nejsou vÏdy uvedeny v novelizovaném znûní!)
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