Státní občanství a způsoby jeho nabývání v České republice
Abstrakt
Tématem této rigorózní práce je problematika státního občanství a způsobů nabývání
státního občanství v České republice.
Cílem této práce je potom podrobný rozbor všech jednotlivých způsobů nabytí
státního občanství České republiky dle v současnosti platné a účinné právní úpravy. Za tím
účelem je nezbytné nejprve se vypořádat se samotným institutem státního občanství, s jeho
definicí, respektive se znaky, které tento institut charakterizují, a dále i s jeho historickým
vývojem. Přitom je třeba zdůraznit, že neexistuje definice státního občanství, která by byla
jednotně přijímána. Proto je v této práci často srovnáváno české nahlížení na problematiku
státního občanství s nahlížením na tento institut ze strany jiných států. Konečně je v této práci
hojně odkazováno na tři nejzásadnější soudní rozhodnutí týkající se problematiky státního
občanství, a to na rozhodnutí ve věci Nottebohm, Rottmann a Zhu a Chen. Tato rozhodnutí
jsou citována nejen z důvodu snahy o nalezení nejsprávnější definice státního občanství, ale i
z důvodu snahy o co nejlepší rozbor jednotlivých způsobů nabytí českého občanství.
Především z důvodu úplnosti pojednání o státním občanství jsou v této práci rozebrána
stručně i jednotlivé práva a jednotlivé povinnosti spojené se státním občanstvím, jakož i
problematika absentujícího státního občanství či dvojího a vícerého státního občanství.
Konečně je třeba zmínit i o občanství Evropské unie.
Český právní řád v současnosti umožňuje nabýt české občanství celkem sedmnácti
způsoby. Všechny způsoby nabývání českého občanství jsou v této práci rozebrány nejprve
obecně, a to především co do jejich rozdělení podle základních kritérií. Následně je všech
sedmnáct způsobů nabytí českého občanství v této práci rozebráno podrobně. Problematika
nabývání českého občanství narozením, určením otcovství, osvojením, nalezením na území
České republiky, prohlášením, nabytím v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo
jiné formy náhradní péče a nabytím přímo na základě ustanovení § 71 zákona o státním
občanství je rozepsána spíše popisně se zaměřením na případné nejasné otázky a s úvahami de
lege ferenda.
Teprve problematika nabytí českého občanství udělením umožňuje více úvah než jen
popisu tohoto způsobu nabytí českého občanství. Právě v souvislosti s rozborem tohoto
způsobu nabytí českého občanství jsou zdůrazněny některé definiční znaky státního občanství
a poznatky z vybraných soudních rozhodnutí, jakož i zásady aplikované v oblasti státního

občanství. V souvislosti s rozborem tohoto způsobu nabytí českého občanství je potom
pozornost blíže zaměřena i na otázku, zda v současné české právní úpravě je, či není právní
nárok na udělení českého občanství při splnění vyžadovaných podmínek, a to zejména
s ohledem na to, jak široká je diskreční pravomoc Ministerstva vnitra při rozhodování o
žádosti o udělení českého občanství.
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