
Obsah

Předmluva........................................ ...........................................  v
O autorovi...................................................................................... VH
Seznam použitých zkratek........................................................VIII

Část první. Státní občanství České republiky.................................... 1
Hlava I. Obecná ustanovení............................................................1

S 1 [Státní občanství]................................................................. 1
§2 [Dítě].................................................................................38

Hlava II. Nabývání státního občanství České republiky.............40
§ 3 [Způsoby nabývání]........................................................40
§ 4 [Rodičům, z nichž alespoň jeden je státním

občanem ČR].................................................................. 33
§ 5 [Rodičům bezdomovcům]............................................... 52
§ 6 [Dnem právní moci rozhodnutí soudu o určení

otcovství státního občana ČR]....................................... 59
§ 7 [Souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství

státního občana ČR]....................................................... 59
§ 8 [Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení].........64
§ 9 [Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání

osvojení]..........................................................................64
§ 10 [Nabývání nalezením] ....................................................69
§ 11 [Udělení občanství]......................................................... 73
§ 12 [Právní nárok na udělení českého občanství]..................82
§ 13 [Podmínky udělení]......................................................... 89
§ 14 [Podmínky pro udělení českého občanství]................... 97
§ 15 Prominutí splnění některých podmínek stanovených

pro udělení státního občanství České republiky...........118
§ 16 Udělení státního občanství České republiky z důvodu

významného přínosu pro Českou republiku............... 125
§ 17 [Krajský úřad]............................................................ I33

IX



Obsah

§18 [Společná žádost a samostatná žádost pro dítě]........ 139
§ 19 [Náležitosti žádosti]................................................. 147
§ 20 [Přílohy žádosti]......................................................  151
§21 [Postup po zahájení řízení]......................................  156
§22 [Další informace a dokumenty]...............................  159
§ 23 [Lhůty к rozhodnutí]................................................. 162
§24 [Vyhovění žádosti]..................................................  165
§ 25 [Lhůta pro podání nové žádosti po zamítnutí].......... 167
§26 Soudní přezkum........................................................ 169
§27 Státoobčanský s lib ..................................................  175
§ 28 [Udělení českého občanství dítěti na základě

souhlasného určení otcovství].................................. 179
§ 29 [Udělení českého občanství dítěti, jehož rodič má

povolený pobyt nad 90 dnů].....................................  183
§ 30 [Udělení českého občanství nalezenci staršímu 3 let] . 186
§ 31 [Bývalí čeští a českoslovenští občané]....................  190
§ 32 [Bývalí občané České a Slovenské Federatívni

Republiky]................................................................  194
§ 33 [Potomci československých občanů]........................  197
§ 34 [Osoby v dobré víře, že jsou českými občany]........  198
§ 35 [Přistěhovalci druhé generace].................................  205
§ 36 [Dítě svěřené do náhradní péče]...............................  209
§ 37 .................................................................................. 212
§ 38 [Nabývání svěřením do náhradní péče].....................  217
§39 [Obnova řízení]......................................................... 219

Hlava III. Pozbývání státního občanství České republiky . . . .  222 
§ 40 [Pozbývání státního občanství].................................  222

Hlava IV. Prokazování a zjišťování státního občanství
České republiky a vydávání osvědčení..................  229

§ 41 [Prokazování státního občanství]...............................  229
§ 42 [Žadatelé].................................................................  235
§ 43 [Uváděné údaje] ......................................................  235
§ 44 [Osvědčení].............................................................  236
§45 [Přikládané doklady].................................................  236
§ 46 [Lhůty]..................................................................... 237
§ 47 [Splnění podmínek]...................................................  237
§48 [Negativní osvědčení]...............................................  237
§49 [Poskytování informací]............................................ 237

X



Obsah

Hlava V. Evidence fyzických osob, které nabyly nebo
pozbyly státní občanství České republiky............. 243

§50 [Ústřední evidence]....................................................  243
§ 51 [Obsah ústřední evidence].........................................  243
§ 52 [Vedené údaje]............................................................ 243
§ 53 [Povinnost součinnosti].............................................  244
§ 54 [Poskytování údajů]................................................... 244
§55 [Evidence vedená Icrajským úřadem].........................  245
§ 56 [Údaje ze základního registra obyvatel]....................  247
§ 57 [Údaje z informačního systému evidence obyvatel].. 248
§ 58 [Údaje z infonnačního systému cizinců]....................  250
§ 59 [Další možnosti použití údajů]..................................  251
§ 60 [Údaje z evidence občanských průkazů]....................  251
§ 61 [Údaje z evidence cestovních dokladů]...................... 252
§ 62 [Údaje z evidence diplomatických a služebních

pasů]..........................................................................  252

Hlava VI. Přestupky...............................................................  254
§ 63 [Přestupky].................................................................  254

Hlava VII. Společná, přechodná, zmocňovací a závěrečná
ustanovení.............................................................  260

§ 64 [Příslušná právní úprava]...........................................  260
§65 [Absence písemného rozhodnutí]............................... 261
§66 [Pravost a jazyk dokladů] .........................................  264
§67 [Nepředkládané doklady]...........................................  266
§ 68 [Orgán sociálně-právní ochrany dětí]........................ 269
§ 69 [Přenesená působnost]...............................................  270
§ 70 [Zkouška z českého jazyka a českých reálií]............. 271
§71 [Nabytí díky osvojiteli].............................................  272
§72 [Občan SR].................................................................  272
§73 [Přistěhovalci druhé generace starší 21 le t]............... 273
§ 74 [Retroaktivita Zákona]...............................................  274
§ 75 [Převzetí evidence]....................................................  276
§ 76 [Souhlas rodiče s omezenou svéprávností]................  277
§ 77 [Jedno inkasní místo]................................................. 278
§ 78 [Obsah zkoušky z českého jazyka a českých reálií] .. 280
§79 [Vzory některých listin].............................................  281
§80 [Zrušovací ustanovení]...............................................  281

XI



Část druhá. Změna zákona o zpravodajských službách České
republiky................................................................... 283

§ 81 ...................................................................................  283

Část třetí. Zrněna zákona o evidenci obyvatel.............................  284
§ 82 ...................................................................................  284

Část čtvrtá. Změna zákona o správních poplatcích...................... 285
§ 83 ...................................................................................  285

Část pátá. Účinnost......................................................................  287
§ 84 [Účinnost]...................................................................  287

Seznam použité literatury.......................................................... 300
1. Knižní a časopisecké publikace.............................................  300
l.Internetové zdroje................................................................... 306
Seznam právních předpisů........................................................  308
Věcný rejstřík.............................................................................. 312

Obsah

XII


