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Pathways to citizenship for third-country nationals in the 

EU Member States 

Common Template for EMN Study 2019 

Final version: 5 August 2019 

Subject: Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States 

Action: EMN NCPs are invited to complete this template and submit their national report by 2 December 2019. 

If needed, further clarifications can be provided by directly contacting the EMN Service Provider (ICF) at emn@icf.com. 

1 STUDY AIMS AND RATIONALE 

The European Convention on Nationality, signed in 1997, establishes principles and rules relating to the acquisition and loss of 

nationality and issue of multiple nationality. To date, 20 Member States have signed the Convention,1 while 13 EU Member States 

have ratified it.2 Although awarding citizenship is a prerogative of the Member States, national regulations have to be implemented 

with due regard to EU law. This is particularly important as the establishment of Union citizenship by the Maastricht Treaty in 1992 

conferred a number of rights and privileges to all persons who are citizens of an EU Member State. Examining and comparing the 

different rules and regulations in place in Member States is relevant, as the right to free movement for Union citizens means that 

the decision of one country over who to accept or reject as citizens can impact all other Member States as well. The acquisition of 

citizenship has been a topic of debate in many Member States in recent years, with the need to integrate migrants. 

This EMN study aims at mapping and comparing the various approaches of EU Member States regarding third-country nationals’ 

acquisition of citizenship in a Member State. It will focus in particular on the ordinary naturalisation for new migrants3 to the EU 

and therefore largely excludes the acquisition of citizenship through special naturalisation4. Ordinary naturalisation is considered to 

be “any acquisition after birth of a citizenship not previously held by the person concerned that requires an application to public 

authorities and a decision by these.”5 This study will include a review of the conditions and requirements for naturalisation (e.g. 

length of legal stay, definition of legal stay, knowledge of language, economic and housing situation) and the administrative 

processes used by the Member States to determine whether a person is eligible to acquire citizenship or not. The study will 

examine whether Member States’ permit dual citizenships and, if so, under which conditions. The study will also aim to explore 

how the acquisition of citizenship links to integration policies in the Member States, and whether naturalisation is considered the 

end-point of an integration process or whether acquisition of citizenship is intended to facilitate integration. 

 

1.1  TARGET GROUPS / AUDIENCES 

This study targets policy-makers at EU level (e.g. in the area of integration and intra-EU free movement) as well as broader target 

groups at national level, such as national policy-makers (migration/integration), researchers, and experts at those national 

authorities that are responsible for citizenship-related administrative procedures. This study would also be of interest to the wider 

public because of its topicality and due to the growing number of individuals becoming citizens of a Member State of the EU or 

acquiring a second (dual) citizenship. 

 

                                       
1 AT, BG, CZ, DE, DK, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE 
2 AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LU, NL, PT, RO, SK, SE 
3 For the purpose of this study, 'new migrants' refer to third-country nationals who do not have a pre-existing historical 
tie with the Member State (ethnic, family, historical). 
4 i.e. acquisition of citizenship through automatic acquisition, by marriage, through investor scheme and for political 
and/or discretionary reasons are excluded from the scope of this study 
5 R. Baubock and S. Wallace Goodman (2011), EUDO Citizenship Policy Brief n°2, Naturalisation, available at: 
http://eudo-citizenship.eu/docs/policy_brief_naturalisation.pdf 
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2 SCOPE OF THE STUDY 

The study focuses on citizenship matters as defined in the EMN glossary or otherwise commonly used. It shall cover the acquisition, 

by a third-country national, of the citizenship of an EU Member State. The study covers the broad category of third-country 

nationals who immigrated to the EU as first generation ('new migrants') and thus excludes second-and third generation migrants. If 

it is difficult to make the distinction in your Member State, please mention this throughout the template wherever relevant. EU 

citizens acquiring the citizenship of another EU Member State are not covered. The acquisition of citizenship of an EU Member 

State by persons living in a third country is also outside of the scope of this study.  

As far as policies and legislation regarding the acquisition of citizenship is concerned, this study shall reflect the most recent 

situation and developments in the Member States, therefore focusing on 2019. Regarding policy and legal developments, it also 

appears useful to trace any such developments over the past five years. If reasonable, contributing EMN NCPs may also include 

planned legal or policy developments that have not yet come into effect at the time of writing. 

As regards statistics, the study shall cover a five-year period, from 2014 to 2018. 

 

3 EU LEGAL AND POLICY CONTEXT 

The integration of third-country nationals has become an important policy topic in many Member States, not least as a result of the 

large number of new migrants who arrived in the EU in 2014-2016 and received international protection. When, how and under 

which circumstances a third-country national can acquire the citizenship of an EU Member State is an essential dimension of 

integration processes. The acquisition of citizenship can be seen as the final step of an individual’s successful integration process, as 

an incentive for individuals to become part of a new society or both. According to Eurostat, roughly 825 000 individuals became 

citizens of a Member State of the EU in 2017, most of them in Italy, the United Kingdom, Germany and France. As the EMN has not 

previously conducted a comparative study on the acquisition of citizenship, the proposed topic will fill a significant gap in the 

thematic activities of the network. 

Awarding citizenship is a prerogative of the Member States, which they must exercise having due regard to EU law.6 Indeed, 

Member States solely are responsible for laying down the conditions for the acquisition of citizenship.7 However, citizens of a 

Member State also enjoy the rights of EU citizenship, including that of mobility and free movement across all Member States. As 

such, the determination of citizenship by one Member State implies a responsibility to all others. In this sense, citizenship has an 

important EU dimension. As pointed out by the Court of Justice of the EU, while laying down the conditions of acquisition and loss 

of citizenship falls within the remit of national competence, in doing so Member States must have due regard to EU law.   

Three main modes of naturalisation exist:8 

� Ordinary naturalisation – residence-based naturalisation, which does not foresee any waivers of conditions normally 

envisaged for applicants; 

� Discretionary naturalisation on grounds of national interest – fully discretionary naturalisation, where authorities waive 

all or almost all naturalisation conditions; 

� Discretionary facilitated naturalisation on grounds of national interest – discretionary naturalisation, where authorities 

waive some but not all naturalisation conditions.  

Furthermore, as noted by the European Commission, 24 additional types of acquisition of citizenship are found in the EU, including 

the facilitation of conditions for certain ethnic groups, on grounds of socialisation or family links.9 This hints at the complexity of the 

legal provisions surrounding the acquisition of citizenship.  

The study will also seek to examine how the Member States support third-country nationals in applying for citizenship and inform 

them about their rights and duties as national and EU citizens.  

The study also presents an opportunity for Member States to cooperate and share good practices on matters relating to citizenship 

and integration by comparing and analysing the various national rules and procedures used at national level. 

                                       
6 See Judgment of 7 July 1992, Micheletti and Others v Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, 
EU:C:1992:295, paragraph 10; Judgment of 11 November 1999, Belgian State v Mesbah, C-179/98, EU:C:1999:549, 
paragraph 29; Judgment of 20 February 2001, Kaur, C-192/99, EU:C:2001:106, paragraph 19; Judgment of 19 
October 2004, Zhu and Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, paragraph 37; Judgment of 2 March 2010, Rottmann, C-
135/08, EU:C:2010:104, paragraph 39 
7 See Case Tjebbes and others C-221/17, Judgment of the Court of 12 March 2019, and Case Rottmann C-135/08, 
Judgment of the Court of 2 March 2010 
8 European Commission (2019). Part A Study Investor Citizenship and Residence Schemes, Notes accompanying 
Deliverable A. Available at: https://ec.europa.eu/info/files/part-study-investor-citizenship-and-residence-schemes_en. 
This study focuses on ordinary naturalisation 
9 European Commission (2019). Part A Study Investor Citizenship and Residence Schemes, Notes accompanying 
Deliverable A. Available at: https://ec.europa.eu/info/files/part-study-investor-citizenship-and-residence-schemes_en 
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4 PRIMARY QUESTIONS TO BE ADDRESSED BY THE STUDY 

� Under what conditions can first generation migrants obtain the citizenship of the countries participating in this study? 

This includes, among other conditions/requirements, the length of legal stay in the country (with temporary/permanent 

residence status), the definition of legal stay or residence, knowledge of the language, economic situation, suitable 

housing, good conduct, or any legal or symbolic commitments to adhere to societal rules and norms. 

� Are conditions different for different groups of third-country nationals, such as refugees or other groups significantly 

represented in the respective Member State (e.g. children, citizens of neighbouring third-countries, stateless people, 

investors)? 

� Are there different procedures to acquiring citizenship (such as ordinary naturalisation by registration or by application)? 

How do these procedures work and how long do they take? To what extent are these procedures digitalised and 

applications submitted electronically? 

� Is dual citizenship possible, and if so, under what conditions? 

� What is the role of citizenship, including dual or multiple citizenships, in immigrant integration? 

5 RELEVANT SOURCES AND LITERATURE  

Comparable EU statistics on the acquisition of citizenship in the Member States are available at Eurostat. Additional statistical 

material should be available, in each country, at national level. It should be noted that although this study focuses on first-

generation migrants, statistics extracted from Eurostat and provided by Member States will generally include all third-country 

nationals, including children/persons with a migrant family background ('second- and third-generation'). 

Many reports, analyses and comparisons regarding citizenship are available at the Global Citizenship Observatory GLOBALCIT, the 

successor of EUDO CITIZENSHIP, which started in 2009 with a focus on citizenship laws in the EU Member States and then gradually 

expanded its scope. The MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Dataset charts the rules that existed in near all states of the 

world since 1960 with regard to the loss or renunciation of citizenship after a citizen of a respective state voluntarily acquires the 

citizenship of another state. The Quality of Nationality Index is relevant in that provides information on citizenship by investment. 

Recent reports and EMN Ad-hoc queries are worth considering for this study, such as:  

� European Commission, Report on Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union, January 2019, 

accompanied by its Staff Working Document 

� Milieu Study on “Factual analysis of Member States Investors’ Schemes granting citizenship or residence to third-country 

nationals investing in the said Member State”  

� European Parliament, Briefing on Acquisition and loss of citizenship in EU Member States, July 2018 

� ‘Settling In’ 2018, Indicators of Immigrant Integration, OECD 

� EMN Ad-hoc query 2019.23 on investor schemes (golden passports) 

� Migrant integration policy index10  

� EMN Ad-hoc query 2015.709 on Fees for Citizenship Application (2015) 

� EMN Ad-Hoc Query 2015.669 on Exceptions to an obligation to be released from the old citizenship before acquiring a new 

one (2015) 

� EMN Ad-hoc query 2012.399 on Citizenship Tests (2012) 

� EMN Ad-hoc query 2012.402 on Dual Citizenship (2012) 

� OECD study on Naturalisation and the Labour Market - Integration of Immigrants11
  

� Fundamental Rights Agency, Second European Union Minorities and Discrimination Survey – main results, December 2017  

� EMN Ad-hoc query 2015.719 on the establishment of identity in connection with naturalisation (2015) 

To draft their contributions to this study, EMN NCPs should describe and analyse the respective national laws and policy documents 

regarding the acquisition of citizenship. Administrative handbooks as well as enquiry and research reports should also be used. 

6 AVAILABLE STATISTICS 

As far as comparable statistics are concerned, Eurostat provides the following data sets for each EU Member State: 

� Residents who acquired citizenship as a share of resident non-citizens by former citizenship (EU / non-EU) and sex – 

annual data [migr_acqs]. 

Note: This type of data can provide an indication of how easy or difficult it is in the various Member States to acquire the 

citizenship of the country of residence. 

                                       
10 http://www.mipex.eu/access-nationality 
11 https://www.oecd.org/els/mig/48328760.pdf  
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� Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship (all former EU and non-EU citizenships) – annual data 

[migr_acq]   

Note: This dataset is the most important one regarding quantitative analyses of the acquisition of citizenship in the 

Member States. 

� Acquisition of citizenship by age group, sex and level of human development of former citizenship – annual data 

[migr_acq1ctz]   

Note: In this data set, former citizenships are grouped in accordance with position in human development index. 

Note: These data are not available for all EU Member States. 

 

7 DEFINITIONS 

According to the European Convention on Nationality, "nationality" means the legal bond between a person and a State and does 

not indicate the person's ethnic origin.12 A case of the Court of Justice of the EU further defined nationality as "the special 

relationship of solidarity and good faith between [a Member State] and its nationals and also the reciprocity of rights and duties, 

which form the bedrock of the bond of nationality".13  

"Multiple nationality" means the simultaneous possession of two or more nationalities by the same person.14 For the purpose of 

this study, the term "dual citizenship" is used. 

According to the EMN glossary,15 the term “citizenship” is defined as “the particular legal bond between an individual and their 

State, acquired by birth or naturalisation, whether by declaration, choice, marriage or other means according to national 

legislation.” 

It is noted that, as per the EMN Glossary, in some Member States, a distinction is made between citizenship and nationality, 

whereas in the EU context, no distinction is made, and the two terms are considered interchangeable. Those countries which 

distinguish between citizenship and nationality, the term citizenship refers specifically to the legal rights and duties of nationals. 

“Acquisition of citizenship” refers to “Any mode of becoming a national, i.e. by birth or at any time after birth, automatic or non-

automatic, based on attribution, declaration, option or application”.16  

This study explores the acquisition of citizenship through naturalisation. "Naturalisation" means “any mode of acquisition after 

birth of a nationality not previously held by the target person that requires an application by this person or their legal agent as well 

as an act of granting nationality by a public authority”.17 As per a recent report published by the European Parliament, a distinction 

is made ‘between ordinary naturalisation – when the primary grounds of acquisition of citizenship is a certain period of residence in 

the country, and special naturalisation – when the acquisition of citizenship is based on other considerations, such as family links, 

ethno-cultural connections or special contributions’.18 The first definition will be used for the purpose of this study, meaning that 

the emphasis is on the third-country nationals acquiring citizenship on the basis of an application process following a minimum 

legal residing period.   

Ius sanguinis refers to "the determination of a person's nationality on the basis of the nationality of their parents (or one parent or 

one particular parent) at the time of the target person's birth and at the time of acquisition of nationality by the target person (the 

two points in time are different in cases of acquisition after birth).19 

In contrast to this, ius soli refers to "the principle that the nationality of a person is determined on the basis of their country of 

birth".20 The different categories of ius soli are defined as follows:21 

� Unconditional ius soli: on the basis of birth. Citizenship is automatically grant citizenship to those born in the country, 

regardless of any other conditions; 

� Conditional ius soli: on the basis of certain conditions, e.g. minimum period of residence in the country of the parents; 

                                       
12 Article 2(a), European Convention on Nationality, available at: https://rm.coe.int/168007f2c8 
13 Judgment of 2 March 2010, Rottmann, C-135/08, available at: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-135/08 
14 Article 2(b), European Convention on Nationality, available at: https://rm.coe.int/168007f2c8 
15 EMN Glossary 6.0, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_en 
16 EMN Glossary 6.0, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_en 
17 EMN Glossary 6.0, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_en 
18 European Parliament (2018). Acquisition and loss of citizenship in EU Member States – Key trends and issues, 
available at: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625116 
19 EMN Glossary 6.0, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_en 
20 EMN Glossary 6.0, available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_en 
21 http://eudo-citizenship.eu/docs/ius-soli-policy-brief.pdf 
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� Automatic double ius soli: on the basis of parental birth in the country. Children born in the country to foreign citizens 

can automatically acquire citizenship at birth if at least one of their parents was also born in the country; 

� Conditional double ius soli: on the basis of certain conditions and parental birth in the country. Children born in the 

country to foreign citizens can acquire citizenship at birth if at least one of their parents was also born in the country 

under certain conditions, e.g. minimum period of residence for parents. 

8  ADVISORY GROUP 

� SE EMN NCP (Chair) 

� COM (DG Migration & Home Affairs) 

� AT EMN NCP 

� BE EMN NCP 

� CY EMN NCP 

� EE EMN NCP 

� EL EMN NCP 

� FI EMN NCP  

� FR EMN NCP  

� HU EMN NCP  

� IE EMN NCP 

� LT EMN NCP 

� LU EMN NCP 

� LV EMN NCP 

� SI EMN NCP 

� SK EMN NCP 

� Odysseus network expert 

� ICF (EMN Service Provider) 

� Fundamental Rights Agency (FRA) 

 

9 TIMETABLE 

The following tentative timetable has been proposed for the Study going forward: 

Date Action 

5 August Launch 

2 December Submission of national reports by EMN NCPs 

10 January First synthesis report to COM 

17 January Deadline for comments 

22 January  Circulation of the first SR to all NCPs 

5 February   Deadline for comments 

March 2020 Publication 

 

10  Template for national contributions 

The template provided below outlines the information that should be included in the national contributions of EMN NCPs to this 

Study. For national contributions, the total number of pages should not exceed 35-40 pages, including questions and excluding the 

Statistical Annex. A limit of 25-30 pages will also apply to the synthesis report, in order to ensure that it remains concise and 

accessible. 
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Common Template of EMN Study 2019  

Pathways to citizenship for third-country nationals in EU 

Member States 

National Contribution from the CZECH REPUBLIC 

Disclaimer: The following information has been provided primarily for the purpose of contributing to a synthesis report for this EMN 

study. The EMN NCP has provided information that is, to the best of its knowledge, up-to-date, objective and reliable within the 

context and confines of this study. The information may thus not provide a complete description and may not represent the entirety 

of the official policy of the EMN NCPs' Member State. 

Top-line factsheet [max. 1 page] 

The top-line factsheet will serve as an overview of the national contribution introducing the study and drawing out key facts and 

figures from across all sections, with a particular emphasis on elements that will be of relevance to (national) policy-makers. Please 

add any innovative or visual presentations that can carry through into the synthesis report as possible infographics and visual 

elements. 

Please provide a concise summary of the main findings of Sections 1-7: 

 

Studie Evropské migrační sítě na téma “Cesty k občanství v členských státech EU a Norsku” si klade za 
cíl popsat systém nabývání a pozbývání státního občanství v zemích EU. Studie je rozdělena do šesti kapitol a 
věnuje se případu České republiky (dále také „ČR“). V rámci jednotlivých kapitol jsou popsána tato témata 
(stručný výtah základních informací): 

Kapitola 1 popisuje legislativu a přehled politiky v oblasti nabývání a pozbývání státního občanství.  

Ústava České republiky stanoví, že nabývání a pozbývání státního občanství České republiky určuje zákon. 
Věcná úprava nabývání a pozbývání státního občanství České republiky je zakotvena v zákoně č. 186/2013 
Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále “zákon o státním občanství České 
republiky”). Ústava pak dále zakotvuje základní ústavněprávní zásadu, že nikdo nemůže být proti své vůli 
zbaven státního občanství. 

V České republice se uplatňuje zásada ius sanguinis („právo krve“). To znamená, že dítě nabývá státní 
občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem 
České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. 
Zásada ius soli („právo půdy“) se v ČR uplatňuje jen v případě, že dítě, které by se jinak stalo osobou bez 
státního občanství, nabývá české státní občanství narozením na území ČR, jsou-li oba rodiče osobami bez 
státního občanství a zároveň alespoň jeden z rodičů má povolen pobyt na území České republiky na dobu delší 
než 90 dnů. 

Právní řád ČR rozlišuje tzv. klasické (obecné) udělení státního občanství, zvláštní způsoby udělení státního 
občanství a zjednodušené nabytí státního občanství formou tzv. prohlášení (umožněno učinit jen některým 
kategoriím osob).  

Kapitola 2 se zaměřuje na podmínky a požadavky v případě nabytí státního občanství 
prostřednictvím klasického udělení státního občanství.  

Žadatel o udělení státního občanství, který není občanem členského státu EU, musí ke dni podání žádosti 
disponovat: a) trvalým pobytem na území ČR nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (započítává se zde i doba 
jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku, u účelu studia se započítává 
polovina doby studia), nebo b) musí mít povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně 
předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Trvalý pobyt je 
nejvyšší pobytové oprávnění, kterým mohou cizinci v ČR disponovat. Na osoby s přiznaným postavením 
azylanta se hledí jako na osoby s trvalým pobytem. 

Udělení státního občanství ČR je spojeno s následujícími podmínkami: 



EMN Study 2019 

Pathways to citizenship third-country nationals in the EU Member States 

Page 7 of 31 

 

• žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt v zákonem stanovené délce, 
• žadatel se na území ČR po stanovenou dobu skutečně (fakticky) zdržuje, 
• žadatel je trestně bezúhonný, 
• žadatel prokáže požadovanou znalost českého jazyka, 
• žadatel prokáže znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, 
zeměpisných a historických reáliích České republiky (dále “české reálie”) 
• žadatel prokáže, že plnil povinnosti vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů, které upravují vybrané 
právní oblasti, 
• žadatel prokáže zdroje a výši svých příjmů, 
• žadatel prokáže, že nezatěžuje systém státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 

Vedle výše uvedených podmínek musí žadatel prokázat, že: a) je integrován do společnosti v ČR, zejm. pokud 
jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního a b) neohrožuje bezpečnost státu, jeho 
svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty 
(státobezpečnostní způsobilost). 

Kapitola 3 se věnuje procesním aspektům při získávání občanství. Zákonem je vyžadováno osobní 
podání žádosti.  

Samotné podání žádosti o udělení státního občanství není nijak zpoplatněno. Za udělení státního občanství je 
však stanoven správní poplatek, který se liší u jednotlivých kategorií osob. Zpoplatněno je dále konání zkoušek 
z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství. Zákon 
o státním občanství vysloveně obsahuje zásadu, že na udělení státního občanství není právní nárok.  

Kapitola 4 pojednává o dvojím občanství.  

Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014 a ke konci října 
2019 (v době vypracovávání této studie) byl jednou novelizován, a to zákonem č. 207/2019 Sb. Zákon o 
státním občanství České republiky přinesl celou řadu změn do oblasti udělování státního občanství České 
republiky. Česká republika se mimo jiné plně přiklonila k umožnění existence dvojího (či vícerého) státního 
občanství.  

Kapitola 5 se zaměřuje na občanství a integraci.  

Získávání státního občanství je zmíněno v hlavním integračním koncepčním dokumentu (Koncepci integrace 
cizinců 2016 - Ve vzájemném respektu), ačkoliv samotné nabytí státního občanství strategické a koncepční 
plány (jako např. Strategie migrační politiky) jako hlavní cíl integrace nezmiňují, na druhou stranu jednou 
z klíčových oblastí integrace je důraz na princip postupného nabývání práv cizinců v návaznosti na postupné 
získávání vyšších pobytových statusů na území ČR.  

Co se týče nabytí nových práv v případě získání státního občanství, cizinci ze třetích zemí nabývají plná sociální 
práva týkající se přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění a neomezeného vstupu na trh práce již získáním 
trvalého pobytu. Díky českému občanství získávají cizinci ze třetích zemí navíc pouze plná volební práva.  

Čeští občané oproti cizincům ze třetích zemí mohou zastávat všechny veřejné funkce včetně těch míst ve státní 
službě, která jsou vyhrazena pouze pro osoby s českým občanstvím. U některých míst ve státní službě může 
vláda v rámci systemizace stanovit, s ohledem na ochranu veřejného zájmu, jako nezbytný požadavek státní 
občanství České republiky. Požadavek na občanství může být uplatněn u některých pozic i v ozbrojených 
složkách. 

Kapitola 6, závěrečná sekce, shrnuje hlavní zjištění studie. 
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Section 1: Legal and policy overview 

Q1.  With reference to international law, is your Member State a party to the:  

  

a) 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness?  

 

☒ Yes.  

☐ No. Please explain why: 

 

b) 1997 European Convention on Nationality? 

 

☒ Yes.  

☐ No. Please explain why: 

 

Q2. Which are the main legal instruments covering the acquisition of citizenship for third-country nationals in your 

Member State? For example, is the acquisition of citizenship laid out in the constitution?  

Please explain in the form of a short, succinct narrative, starting from general principles to application rules. Please 

provide references to the main relevant laws and (name and date). 

 

Q3. Have the laws and policies regarding third-country nationals’ acquisition of citizenship in your country undergone any 

major changes in recent years which significantly changed the procedures or requirements of the acquisition of 

citizenship 22? If yes, what have been the main drivers for the change? (e.g. EU /national case law, changes in other 

aspects of (national) migration law or policy etc.) Kindly note that the response should refer to the target group of the 

study only. 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q4. Have there been any major debates or national issues about third-country nationals holding or acquiring the 

citizenship of your Member State in recent years? If so, have these debates included the acquisition also of EU 

citizenship rights (such as right to vote, right to free movement including labour mobility, consular protection and right 

                                       
22 In the framework of this study, the aim is to identify and assess potential changes that may have occurred in the past 
five years. Please limit your analysis to the 2014-2019 period. However, should important changes occurred in 2013, you 
can still mention those and explain the impact on the current rules in place.  

Zákon č. 186/2013 Sb., který je účinný od 1.1.2014, přinesl celou řadu změn do oblasti udělování 
státního občanství České republiky. Tyto změny vyplynuly z celkové analýzy procesu udělování 
státního občanství a jednotlivých podmínek pro udělení státního občanství, tak, jak byly zakotveny v 
předchozí právní úpravě. Předmětná analýza vycházela z praktických poznatků správních úřadů na 
úseku státního občanství, ze soudní judikatury, a inspirovala se rovněž právními úpravami jiných 
(zejm. evropských) států na úseku státního občanství. 

Čl. 12 Ústavy České republiky stanoví, že nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
určuje zákon.  

Věcná úprava nabývání a pozbývání státního občanství České republiky je zakotvena v zákoně č. 
186/2013 Sb., o státním Občanství České republiky a o změně některých zákonů (dale “zákon o 
státním občanství České republiky”). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2014 a ke konci října 2019  
(v době vypracovávání této studie) byl jednou novelizován, a to zákonem č. 207/2019 Sb. 

 Čl. 12 Ústavy pak dale zakotvuje základní ústavněprávní premise, že nikdo nemůže být proti své 
vůli zbaven státního občanství. 
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to protection, etc.)? Please specify in which framework these debates were held (e.g. policy-makers, media, general 

public). 

☒ Yes.  

☐ No.  

 

Q5. From a legal perspective, is there a distinction between nationality and citizenship in your Member State? If so, what 

are the differences? 

☒ Yes 

☐ No. 

 

Q6. Is the acquisition of citizenship in your Member State based on the ius sanguinis or the ius soli principle, on a mixture 

of these principles, or on other principles? Please check the appropriate box and explain. 

☒ Ius sanguinis.  

 

☒ Ius soli. Please explain: 

☐ Unconditional ius soli.  

☒ Conditional ius soli.23  

 

 

 

 

                                       
23 This means that certain conditions have to be fulfilled, e.g. minimum period of residence in the country of the parents. 

Státní občanství je chápáno jako osobní právní poměr určité fyzické osoby k určitému státu. 
Obsahem tohoto právního poměru je pak souhrn práv a povinností plynoucích z přináležitosti 
fyzické osoby ke státu. Státní občanství je primárně institutem vnitrostátního práva. Jeho obsah 
jakož i podmínky jeho nabytí nebo ztráty proto určuje zásadně právní řád příslušného státu. 
Subjektem práva státního občanství může být jen fyzická osoba. Rozhodná při tom není její 
národnost ani rasa či etnický původ. 

Naproti tomu pojem národnost je pak v České republice chápán jako příslušnost fyzické osoby 
k určitému národu, kdy národ je chápán jako určité společenství lidí, charakterizované většinou 
společnými kulturními tradicemi, společným historickým vývojem, společnými etnickými a 
jazykovými rysy, díky kterým se odlišují od jiných lidí. V České republice má každý právo 
svobodně se rozhodovat o své národnosti, tzn. že záleží pouze na svobodné vůli každé fyzické 
osoby, k jaké národnosti se přihlásí.  

Debata týkající se problematiky nabývání a pozbývání státního občanství byla spojena s 
přípravou nové právní úpravy v této oblasti, která byla nakonec realizována přijetím zákona č. 
186/2013 Sb. o státním občanství České republiky. Do odborné diskuse byly kromě míst 
participujících na legislativním procesu zapojeni rovněž zástupci nevládních organizací 
zaměřujících se na problematiku migrace a postavení cizinců v České republice. 

 

Dítě, které by se jinak stalo osobou bez státního občanství, nabývá české státní občanství 
narozením na území ČR, jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství a zároveň alespoň 
jeden z rodičů má povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů. 

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň 
jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí 
českého státního občanství narozením žádný vliv. 
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☐  Automatic double ius soli. 24  

☐  Conditional double ius soli.25  

☐ Mixed ius soli and sanguinis.  

  ☐ Other.  

 

Q7. In which modes can third-country nationals acquire the citizenship of your Member State? Please check all boxes that 

apply and briefly describe the main modalities. Kindly note that the response should refer to the target group of the study 

only.  This question links to Statistical Annex 1.2.  

☒ By ordinary naturalisation.  

 

  ☒ By special naturalisation (e.g. based on considerations such as historical / ethno-cultural considerations, for political or 

other discretionary reasons, investment scheme). Please explain, briefly outlining the different types of special 

naturalisation available in your Member State: 

 

 

 

 

 

 

 

☒ By declaration/notification.  

                                       
24 This means that children born in the country to foreign citizens can automatically acquire citizenship at birth if at least 
one of their parents was also born in the country 
25 This means that children born in the country to foreign citizens can acquire citizenship at birth if at least one of their 
parents was also born in the country under certain conditions, e.g. minimum period of residence for parents. 

Zákon o státním občanství České republiky stanovuje podmínky pro tzv. klasické (obecné) 
udělení státního občanství České republiky. V těchto případech se jedná o obecný naturalizační 
proces. 

Právní řád ČR zná zvláštní způsoby udělení státního občanství. Jedná se o následující 
skupiny osob, kterým může být státní občanství uděleno zvláštním způsobem: 

• udělení státního občanství osobám, v jejichž případě by udělení státního občanství 
České republiky mělo významný přínos pro Českou republiku z vědeckého, 
vzdělávacího, kulturního a sportovního hlediska, slouží k plnění mezinárodních závazků 
ČR nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu, 
 

• udělení státního občanství dítěti, jehož matka není státní občankou ČR, státu Evropské 
unie ani bezdomovkyní, a jehož otec, státní občan ČR, byl určen na základě 
souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, 

 
• udělení státního občanství dítěti narozenému na území ČR, které nenabylo státní 

občanství ani jednoho rodiče a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke 
dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

 
• udělení státního občanství osobě starší 3 let nalezené na území ČR, u které se pro 

stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, 
pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyšlo najevo, že fyzická osoba nabyla občanství 
jiného státu. 
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☐ Other (e.g. reinstatement of former citizenship). Please explain, briefly outlining any other modes of naturalisation not 

covered above:  

 

Q8. What is the most common / frequent way from those mentioned above for third-country nationals to acquire 

citizenship in your Member State?26 This question links to Statistical Annex 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
26 Please note that statistics on the number of third-country nationals who have acquired the citizenship of your country 
each year between 2014-2018, differentiated by the grounds of acquiring citizenship are requested in the Statistical 
Annex. 

Právní řád ČR zná možnost zjednodušeného nabytí státního občanství formou tzv. prohlášení. 
V případě, že jsou splněny zákonné podmínky, které jsou pro to které prohlášení stanoveny, je na 
nabytí státního občanství prohlášením právní nárok. Prohlášení o nabytí státního občanství je 
umožněno učinit následujícím kategoriím osob (je popsáno pouze základní vymezení): 

• bývalým československým a českým státním občanům, kteří pozbyli státní občanství před 
1.1.2014 (zákon pak některé skupiny bývalých občanů z možnosti učinit prohlášení vylučuje) 
a dále pak jejich potomkům druhé a třetí generace, 

• osobám, které disponovaly k 31.12.1992 státním občanstvím České a Slovenské Federativní 
republiky,ale nedisponovaly ani českým státním občanstvím ani státním občanstvím Slovenské 
republiky,  

• osobám, kterým byl v minulosti v dobré víře neoprávněně vydán doklad prokazující české 
státní občanství a tento doklad nebyl ve stanovené lhůtě zrušen,  

• tzv. migrantům druhé generace, kteří prokáží požadovanou délku pobytu na území ČR, 
• dětem, které jsou v ČR svěřeny do náhradní péče. 

Klasické udělení. 
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Section 2: Conditions and requirements for the acquisition of citizenship after birth through 

ordinary naturalisation 

In cases where citizenship is not acquired at birth, what are the requirements and conditions that third-country nationals have to 

fulfil to obtain citizenship of your Member State? Please provide a brief overview of the conditions and requirements. Further 

details are to be provided in the subsequent questions.  

 

 

Please note that the questions below only refer to cases when the primary grounds of acquisition of citizenship is through ordinary 

naturalisation (i.e. the legal process whereby a third-country national who is legally present on the territory of a Member State may 

acquire citizenship of an EU Member State. A new migrant is described as a third country national who does not have a pre-existing 

historical tie with the Member State (ethnic, family, historical).’ The conditions and requirements in place for second- or third-

generation migrants and those migrants with special (e.g. ethnical or linguistic) ties to the country are not covered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení státního občanství ČR je spojeno s následujícími podmínkami: 

• žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt v zákonem stanovené délce, 
• žadatel se na území ČR po stanovenou dobu skutečně (fakticky) zdržuje, 
• žadatel je trestně bezúhonný, 
• žadatel prokáže požadovanou znalost českého jazyka, 
• žadatel prokáže znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-

společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (dále “české reálie”) 
• žadatel prokáže, že plnil povinnosti vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů, které upravují 

vybrané právní oblasti, 
• žadatel prokáže zdroje a výši svých příjmů, 
• žadatel prokáže, že nezatěžuje systém státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 

Vedle výše uvedených podmínek musí žadatel prokázat, že: 

• je integrován do společnosti v ČR, zejm. pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, 
nebo sociálního, 

• neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, 
životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty (státobezpečnostní způsobilost). 
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Section 2.1 Eligibility 

Period of residence 

Q9. After how many years or months of (interrupted/continuous) residence in your country can a third-country national 

acquire the citizenship of your Member State? 

Q9a: Is this period of residence based on legal residence (i.e. registration at the city hall or in a population registry) or is 

habitual residence (e.g. proved by house rental, school attendance, tax reports) in the Member State also counted? 

☒ Legal residence required.  

 

☐ Presence in the country sufficient 

☐ No residence / presence in the Member State is required and citizenship is granted upon entry (e.g. investor 

schemes).  

☐ Other.  

 

Q9b: Is this period of residence based on effective residence (i.e. physical presence for a regular and extended period in 

the territory) or is holding a residence permit for the required timeframe sufficient? 

 

Pro trvalý pobyt jsou relevantní jiná kritéria než pro nabytí státního občanství. 
 
 

 

 

☐ Yes, physical presence necessary.  

Žadatel o udělení státního občanství, který není občanem členského státu EU, musí ke dni podání 
žádosti disponovat: 

• trvalým pobytem nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (započítává se zde i doba jakéhokoliv 
oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku), nebo 
 

• musí mít povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím 
oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. 

 

Trvalý pobyt je nejvyšší pobytové oprávnění, kterým mohou cizinci v ČR disponovat. Na osoby s 
přiznaným postavením azylanta se hledí jako na osoby s trvalým pobytem. 

O trvalý pobyt mohou požádat žadatelé, pokud v ČR pobývají nepřetržitě 5 let na dlouhodobé 
vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo, na základě dokladu podle zákona o azylu nebo 
zákoně o dočasné ochraně cizinců.  

Podmínku předchozího trvalého pobytu nemusí splnit cizinci, kteří o trvalý pobyt žádají z 
humanitárních důvodů, z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, je-li jejich pobyt v zájmu ČR, 
či jsou nezletilými dětmi cizince s trvalým pobytem, je-li důvodem žádosti společné soužití rodiny.  

Cizinci mladšímu 18 let, staršímu 65 let, nebo cizinci, který není schopen se o sebe postarat, a 
který pobývá v ČR po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany, a jeho rodiči, opatrovníkovi, 
pěstounovi, či příbuznému ve vzestupné či sestupné linii, který o cizince pečuje, stačí splnit 
podmínku 4 let předchozího nepřetržitého pobytu.  

Viz. odpověď na otázku Q9. Nezbytným předpokladem k udělení státního občanství je to, aby 
žadatel v České republice disponoval povoleným trvalým pobytem (trvalý pobyt je nejvyšší 
pobytové oprávnění, kterým mohou cizinci v ČR disponovat). 

Pro posouzení legální doby pobytu pro získání trvalého pobytu je důležité, aby cizinec měl 
nepřerušený legální pobyt dle Cizineckého informačního systému. 
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☐ No, holding a permit is sufficient.  

☒ Other:  

 

 

Q9c: What proof (e.g. documentary evidence) is required to demonstrate that the minimum period of residence has been 

met?  

 

Pro státní občanství více viz informace níže v rámečku pro možnost “Other”.  

Z pohledu získání povolení k trvalému pobytu je však důležité zejména to, že cizinec má po celou 
dobu pobytu platné pobytové oprávnění. 

 

Zákon o státním občanství obsahuje vedle sebe dvě podmínky vztahující se k pobytu žadatele v 
ČR. První podmínka (§ 14 odst. 1 zákona o státním občanství) vyžaduje stanovenou délku 
povoleného trvalého pobytu. Druhá podmínka (§ 14 odst. 2 zákona o státním občanství) pak 
vyžaduje prokázání faktického pobytu žadatele v ČR po stanovenou dobu. Žadatel musí prokázat, 
že se skutečně zdržuje na území ČR alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, tzn. u 
žadatelů, kteří jsou občany třetích zemí, je posuzovaným obdobím lhůta 5 let ke dni podání 
žádosti. 

• Délka trvalého pobytu žadatele vyplývá ze státem vedeného cizineckého informačního 
systému a z dokladů, kterými v ČR trvalý pobyt prokazuje (tzv. průkaz povoleného 
trvalého pobytu).  

• Fakticita pobytu žadatele na území ČR je ověřována na základě konkrétních dokladů, které 
k prokázání této skutečnosti žadatel předloží (zákon výslovně stanoví, že žadatel k žádosti 
připojí doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v 
zahraničí). U každého žadatele je pak fakticita jeho pobytu ověřována na základě 
konkrétních podkladů, které za tímto účelem doložil. 

 

Viz. odpověď níže v rámci této otázky v rámečku pro možnost “Other”. 

Státní příslušník třetí země musí mít legální pobyt, tj. být držitlem jednoho z typů pobytových 
oprávnění po stanovenou dobu. Není nutná jeho fyzická přítomnost na území po celou dobu 
přechodného pobytu, tj. státní příslušník třetí země může odjet mimo území. Dokonce se taková 
odůvodněná nepřítomnost započítává do minimální doby 5 let pobytu podle § 68 odst. 2 písm. 
e) a f) a podle § 68 odst. 4 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

Stačí ovšem přerušení doby legálního pobytu na území na jeden jediný den a potřebná doba k 
získání trvalého pobytu běží odznovu. 

Již jednou udělené povolení k trvalému pobytu Ministerstvo vnitra zruší, pokud 1) cizinec pobýval 
mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud nebyla 
odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným 
onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí; 2) 
cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských 
států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců; 3) ve všech ostatních případech, 
pokud cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let. 

Z výše uvedného vyplývá, že cizincova nepřetržitá fyzická přítomnost na území není pro získání 
státního občasntví nutná. Doba nepřetržitéhu legálního pobytu je zachována, pokud 
nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 310 
dnů nebo pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území nebylo delší než 12 po sobě 
jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné 
onemocnění, studium nebo odborné školení. Jedná se o samostatně postavenou podmínku, která 
je odlišná od podmínky vyžadující délku povoleného trvalého pobytu. 
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Q9d: Can the period of residence be interrupted? If yes, how long can this interruption last?  

☒ Yes.  

☐ No 

☐ Other:  

 

 

Pre-existing legal residence status 

Q10. What pre-existing legal residence status of the citizenship applicant is accepted?  

Please also indicate for how long each of the given legal statuses has to be held in order for the third-country national to 

be able to acquire the citizenship of your country. For temporary permits, please indicate to what extent the number of 

years the third-country national possesses such a permit count towards being granted access to citizenship. 

☒ Permanent residence permit. Number of years to get this permanent status and number of years necessary to 

hold it for citizenship acquisition: 

☒ Refugee status. Number of years:   

☐ Temporary residence permit. Number of years: 

☐ Other protection statuses. Number of years: 

☐ Other status:  

 

Section 2.2 Conditions 

Language  

Q11. Is knowledge of the national language(s) required for all naturalisation grounds, and if so, what is the required level?27  

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q11a. If yes, how is this proven or evaluated? What evidence is required, and which authority is responsible for 

assessment (e.g. ministry officials, language experts, private language institutions contracted by state, etc.)? 

                                       
27 Please indicate the level according to the Common European Framework of References for Languages -CEFR (A1-C2) 

Rozhodující je, aby žadatel naplnil požadovanou dobu faktického pobytu, tak jak je popsáno v 
bodě Q9b. Požadovaná doba faktického pobytu může být přerušována, je však nezbytné, aby 
žadatel z třetích zemí prokázal, že v období posledních 5 let ke dni podání žádosti se na území 
ČR fakticky zdržoval alespoň po dobu 30 měsíců. 

Pro udělení státního občanství ČR je stanovena požadovaná znalost českého jazyka alespoň na 
úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Viz. odpověď na bod Q9. Podmínku předchozího trvalého pobytu nemusí splnit cizinci, kteří o 
trvalý pobyt žádají z humanitárních důvodů – tj. že jsou např. manželem azylanta a manželství 
vzniklo před vstupem do ČR, nezletilým dítětem azylanta nebo pokud byl cizinec v minulosti 
občanem ČR. 
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Q11b. If your Member State uses a language test, has this test ever been evaluated, e.g. has the test led to better 

knowledge of the national language(s)?  

☒ Yes.  

 

☐ No. 

 

Citizenship tests and commitments 

Q12. Are citizenship applicants required to pass a citizenship or integration test for all naturalisation grounds? Please note 

that this could also include oral interviews.   

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q12a. If yes, has the citizenship test ever been evaluated?  

☐ Yes.  

☒ No. 

 

Q13. Is the applicant required to legally or symbolically commit to certain values or norms (such as human rights, 

democracy, quality and the rule of law) for all naturalisation grounds and if so, which ones? 

            ☒ Yes.  

☐ No. 

 

Žadatelé o udělení státního občanství musí prokázat základní znalost ústavního systému České 
republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích 
České republiky. 

Žádný jiný test není v souvislosti s udělováním státního občanství zakotven. 

Podmínka popsaná v bode Q12 obsahuje kromě jiného prokázání znalostí týkajících se 
občanského základu, zejména základů ústavního systému České republiky. 

K žádosti o udělení státního občanství musí žadatel předložit doklad o absolvování zkoušky 
znalosti z českého jazyka. 

Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství je oprávněna 
uskutečňovat osoba, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v 
Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího 
jazyka. 

Aktuálně je zkušební institucí podle výše uvedeného odstavce Univerzita Karlova (konkrétně 
Ústav jazykové a odborné přípravy UK). 

Průběžně je vyhodnocována statistická úspěšnost žadatelů u zkoušky z českého jazyka 
pro účely udělení státního občanství ze strany instituce, u které je zkouška realizována. 
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Q14. Are applicants required to pledge formally allegiance to your Member State (e.g. oath of allegiance?) If yes, does this 

apply to all naturalisation grounds? Please explain the differences.  

☒ Yes.  

☐ No.  

 

Good conduct 

Q15. Is the third-country national expected to fulfil any requirements regarding good conduct (e.g. clean criminal record, 

fulfilment of civic requirements such as payment of taxes), public order, public health and if so, which ones?  

☒ Yes.   

☐ No. 

 

U osob starších 15 let, které nabývají státní občanství ČR na základě udělení (naturalizace), 
dochází k nabytí státního občanství složením tzv. státoobčanského slibu.  

 

Blíže viz odpověď na dotaz Q32.  

• Žadatel starší 15 let musí splnit podmínku trestní bezúhonnosti (tzn. nebyl pravomocně 
odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro 
úmyslný trestný čin). 
 
Pokud se žadatel v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, musí prokázat, že ve státě, jehož je 
státním občanem, nebo ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání 
žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, nebyl pravomocně 
odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro 
úmyslný trestný čin občanem (nejde-li o žadatele, kterému byla na území ČR udělena 
mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany). 
 
Uvedená podmínka je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo 
pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva ČR. 
 

• Žadatel musí prokázat, že v posledních 3 letech neporušil závažným způsobem povinnosti 
vyplývající z právních předpisů, které upravují vstup a pobyt cizinců na území ČR, veřejné 
zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, 
odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR, 
veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu. 
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Q15a. If yes, what proof (e.g. documentary evidence) is required to demonstrate that the criteria for good conduct 

has been met?  

 

 

Economic resources 

Q16. Is the applicant's economic/financial situation or standard of living taken into account and if so, how (e.g. a minimum 

income level and assets)? Does this apply to all naturalisation grounds? Please explain the differences. 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q16a. If yes, what proof (e.g. documentary evidence) is required to demonstrate that the minimum income level / 

assets have been met?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q17. Is the third-country national’s housing situation taken into account? 

☐ Yes.  

☒ No. 

Ve vztahu k prokázání podmínky tresní bezúhonnosti žadatel k žádosti dokládá: 

• výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo 
správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele, 
nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců. 

Ve vztahu k prokázání splnění podmínky vyžadující plnění povinností stanovených 
zvláštními právními předpisy žadatel k žádosti dokládá: 

• potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován 
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady 
nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
 

• potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u 
příslušného orgánu sociálního zabezpečení,  

 
• potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny. 

 

Žadatel o udělení státního občanství starší 18 let musí prokázat výši a zdroje svých příjmů za období 
posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. 

Žadatel za účelem prokázání podmínky uvedené v bode Q16 k žádosti o udělení 
státního občanství ČR předkládá doklady prokazující zdroje žadatelových finančních 
prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména: 

• potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu, 
• potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu, 
• doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho 

příjmy žadatel odkázán, 
• doklady o tom, že disponuje příjmy ze zahraničí. 
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Q17a: If yes, what proof (e.g. documentary evidence) is required to demonstrate that any housing requirements 

have been met?  

 

Others 

Q18. Are there any other requirements not listed above? 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Section 2.3 Security 

Q19. Are there any specific exclusion criteria (e.g. threats to national security and public order)? 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Section 2.4 Specific groups of third-country nationals 

Q24. Are the above-mentioned requirements different for specific groups of third-country nationals, such as the groups listed 

below. For each group, please briefly explain the main differences that apply: 

 

a. Refugees 

b. Other beneficiaries of international protection statuses 

c. Specific categories of legal migrants  

d. Other groups that are significantly represented in your Member State, incl. stateless persons 

 

Q20a. Refugees 

Ověřování poměrů týkajících se bydlení žadatele není samostatnou podmínkou pro udělení státního 
občanství České republiky.  

V konkrétním případě však nelze vyloučit, že i tato skutečnost bude zohledněna v rámci posouzení 
komplexní integrace žadatele v ČR. 

Žadatel o udělení státního občanství musí prokázat, že v posledních 3 letech předcházejících dni 
žádosti nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi výrazně 
a bez vážných důvodů. 

 

Zákon o státním občanství výslovně stanoví, že státní občanství České republiky nelze udělit 
žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické 
základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty. 

Za tímto účelem jsou k žadatelům starším 15 let dokládána stanoviska zpravodajských služeb ČR 
a Policie ČR v režimu utajovaných informací. 
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Q20b. Other beneficiaries of international protection statuses 

 

Q20c. Specific categories of legal migrants e.g. people with disabilities or people in old age. 

 

Q20d. Other groups that are significantly represented in your Member State (e.g. stateless persons, minors, 

investors, citizens of neighbouring countries). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon o státním občanství umožňuje osobám s přiznaným postavením azylanta prominout 
zákonem stanovenou délku povoleného trvalého pobytu. 

Viz. odpovědi pod bodem Q9 a Q10. 

Osoby s postavením azylanta nemusí v rámci správního řízení předkládat cizozemské doklady, 
které by jinak měly předložit, pokud by se musely obracet na svůj domovský stát.  

Osoby s postavením azylanta hradí nižší správní poplatek za udělení státního občanství (blíže 
viz. bod Q26). 

Viz. odpověď pod bodem Q9. 

Osoby starší 65 let nemusí prokazovat podmínku prokázání znalosti českého jazyka a českých 
reálií. 

Tyto podmínky pak neprokazuje ani žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu 
znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka a českých reálií. 

Viz. odpověď pod bodem Q9. 

• Zákon o státním občanství umožňuje žadatelům, kteří jsou osobami bez státní 
příslušnosti, prominout zákonem stanovenou délku povoleného trvalého pobytu. 
 

• Žadateli, v jehož případě by bylo udělení státního občanství významným přínosem pro 
Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního či slouží k 
plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v 
jiném státním zájmu, lze udělit státní občanství, pokud máv v ČR povolen trvalý pobyt a 
je státobezpečnostně způsobilý – ostatní podmínky pro udělení státního občanství 
neprokazuje. Významný přínos pro ČR žadatel osvědčuje dokladem, který mu byl 
vystaven některým z ministerstev či jiným ústředním správním úřadem, Kanceláří 
prezidenta republiky, veřejnou nebo státní vysokou školou, nebo veřejnou výzkumnou 
institucí. 
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Section 3: Procedural aspects for the acquisition of citizenship in the Member State 

Please note that, consistent with Section 2, the questions below again only refer to cases when the primary grounds of acquisition of 

citizenship is through naturalisation based on a minimum period of residence in the country (i.e. ‘ordinary naturalisation’, not the 

conditions and requirements in place for second- or third-generation migrants and those migrants with special (e.g. ethnical or 

linguistic) ties to the country). 

 

Q21.Please briefly describe the procedure in place for third-country nationals to obtain citizenship through  

ordinary naturalisation. 

 

Q21a. Are children automatically naturalised once their parents are granted citizenship? 

☐ Yes.   

☒ No. 

 

Q22. What public authorities/agencies are involved in procedures for third-country nationals’ acquisition of the citizenship 

of your Member State? 

Please mention and describe their roles at each step of the process in order to identify the authorities by which the 

application is introduced and those taking the decisions. 

 

Q23. Are these procedures digitised? Can applications for citizenship be made online? 

☐ Yes.  

☒ No. 

 

Žádost o udělení státního občanství se podává u krajských úřadů podle místa trvalého pobytu 
žadatele. Tento úřad žádost spolu se stanovenými doklady postoupí ve lhůtě 30 dní Ministerstvu 
vnitra. Zákon umožňuje podat společnou žádost manželů, kteří do ní mohou zahrnout i své děti. 
Stejně tak jeden rodič může se souhlasem druhého rodiče zahrnout do žádosti děti. Je možné 
podat i samostatnou žádost za dítě.  

Ministerstvo vnitra následně na základě provedeného dokazování o žádosti rozhodne ve lhůtě 180 
dnů. Je-li žádosti vyhověno, je žadateli vystavena listina o udělení státního občanství ČR a je 
vyzván ke složení státoobčanského slibu do rukou ředitele krajského úřadu. V případě nevyhovění 
žádosti vystaví Ministerstvo vnitra zamítavé rozhodnutí, ve kterém musí být uvedeny důvody, které 
vedly k zamítnutí žádosti. Proti zamítavému rozhodnutí se může žadatel odvolat formou tzv. 
rozkladu, o kterém rozhoduje jako druhoinstanční orgán ministr vnitra. 

• Krajský úřad (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22) – je příslušný k přijetí žádosti 
o udělení státního občanství ČR. K této žádosti dává věcné stanovisko. Do rukou ředitele 
krajského úřadu (v Praze do rukou tajemníků úřadů městských částí Praha 1 až 22) skládá 
žadatel státoobčanský slib. 

• Ministerstvo vnitra – meritorně rozhoduje o žádostech o udělení státního občanství, tzn. že 
vede o těchto žádostech správní řízení. 

• Obecní úřad obce, ve které je žadatel přihlášen k pobytu – poskytuje v rámci řízení 
stanovisko k osobě žadatele 

• Zpravodajské služby ČR a Policie ČR – poskytují tzv. státobezpečnostní stanovisko k 
žadatelům starším 15 let. Tato stanoviska jsou dokládána v režimu utajovaných informací. 

Zákonem je naopak výslovně vyžadováno osobní podání žádosti. 
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Q24. What documentation is required in order to submit the application (e.g. passport, birth certificate) (in addition to the 

evidence reported to meet the conditions set out in Section 2)?  

 

Q25. What is the legally prescribed maximum time period for the procedure, if applicable, and how long do procedures take 

in practice? If the different stages of the procedure have maximum time periods (e.g., registration, application, etc.) please 

differentiate. Are certain types of cases prioritised or fast-tracked, and if so, which ones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel k žádosti o udělení státního občanství přikládá: 

• matriční doklady žadatele (rodný list, oddací list, doklad o rozvodu manželství, úmrtní list 
manžela, obdobně pak doklady ve vztahu k registrovanému partnerství), 

• doklad o beztrestnosti v zahraničí, pokud je povinen žadatel tuto skutečnost prokázat, 
• životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o 

pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, 
pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a 
společenském životě, 

• doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka a znalosti českých reálií (resp. 
doklady prokazující stadium žadatele po dobu 3 let v českém jazyce, či doklady prokazující, 
že žadatel disponuje tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit 
si znalost českého jazyka a českých reálií), 

• doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v 
zahraničí, 

• potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na 
splátky,  

• doklady prokazující zdroje žadatelových finančních prostředků sloužících k zajištění jeho 
životních potřeb v ČR, 

• potvrzení o zaměstnání, 
• potvrzení o studiu, pokud žadatel v ČR studoval či studuje. 

• Krajský úřad je povinen postoupit podanou žádost Ministerstvu vnitra ve lhůtě 30 dnů. 
 

• Ministerstvu vnitra je pro vyřízení žádosti stanovena zákonem lhůta 180 dnů. 
 

• Ministrovi vnitra je pro rozhodnutí o rozkladu (odvolání) v případech, kdy je žádost v první 
instance zamítnuta, stanovena lhůta 120 dnů. 
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Q26. What are the costs for the application for citizenship (in €)? Please note that this excludes costs for the translation of 

documents, trainings for language proficiency, etc. Please specify whether different costs apply to different grounds.  

 

 

Q27. Are there any other evidence requirements to be fulfilled for a final decision to be taken on the citizenship application 

(in addition to those set out above, e.g. language certificate)?  

 

Q28. To what extent is discretion an element of the procedure/decision-making process? Is there absolute discretion or 

conditional discretion?28 

 

 

Q29. What challenges if any have been experienced regarding the verification of the identity of naturalisation applicants?  

                                       
28 Absolute discretion means that the state may leave authorities absolute discretion to grant naturalisation to applicants, 
whether or not they meet the legal requirements. Conditional discretion means authorities only have limited grounds to 
reject applicants who meet the legal requirements. 

Žadatel k žádosti předkládá doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka a českých 
reálií.  

O udělení státního občanství a o posouzení splnění zákonem stanovených podmínek (či jejich 
případném prominutí) rozhoduje Ministerstvo vnitra na základě svého správního uvážení. Ve správním 
řízení musí Ministerstvo vnitra ověřit, které zákonné podmínky žadatel splňuje a které nikoliv a zda 
mu splnění těchto podmínek promijí. 

Zákon o státním občanství výslovně obsahuje zásadu, že na udělení státního občanství není právní 
nárok. Tato zásada dopadá i na případy, kdy žadatel prokáže splnění všech zákonem stanovených 
podmínek. 

Proti zamítavému rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o udělení státního občanství, se může 
žadatel odvolat formou tzv. rozkladu, o kterém rozhoduje jako druhoinstanční orgán ministr vnitra. 
Odvolací lhůta činí 15 dnů.  

Pokud ministr napadené zamítavé rozhodnutí potvrdí, může být proti tomuto rozhodnutí podána 
správní žaloba, o které následně rozhodují soudy ČR v rámci správního soudnictví. Z přezkoumání 
soudem jsou však vyloučena rozhodnutí, kdy byla žádost o udělení státního občanství zamítnuta z 
důvodu bezpečnosti státu 

Při podání žádosti o udělení státního občanství musí být totožnost žadatele prokázána bez jakýchkoliv 
pochybností, a to zejména na základě platných dokladů žadatele (průkaz povolení k trvalému pobytu 
vystavený ČR, cestovní pas). Bez jednoznačného ověření totožnosti není možné žádost projednávat. 

• Podání žádosti o udělení státního občanství není nijak zpoplatněno. 
• Za udělení státního občanství je stanoven správní poplatek ve výši 2000,- Kč (cca 80 Eur), v 

případě nezletilé osoby činí tento správní poplatek 500,- Kč. Ministerstvo vnitra může z důvodů 
hodných zvláštního zřetele snížit tento poplatek až na 500,- Kč, u nezletilých osob na 100,- Kč.  

• V případě azylantů činí správní poplatek za udělení státního občanství 500,- Kč. Ministerstvo 
vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit tento poplatek až na 100,- Kč. 

Zpoplatněno je dále konání zkoušek z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního 
občanství. Za zkoušku z českého jazyka se aktuálně hradí 3 300,- Kč, za zkoušku z českých reálií 1 600,- 
Kč. Platby za konání zkoušky připadají zkušební instituci a nejsou příjmem státního rozpočtu ČR. 
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Q30. Is there a right of appeal or basis for legal challenge if citizenship is refused? If yes, do the authorities have to provide 

information about the grounds for refusal? 

☒ Yes.   

 

☐ No.  

 

Q31. What are the most common grounds for a negative citizenship application decision? If possible, please list the top 5 

reasons. Grounds could include insufficient language skills, insufficient period of residence, criminal record, unestablished 

identity. 

 

Q32. Does your Member State organise a citizenship ceremony? If yes, is participation in such a ceremony mandatory or 

voluntary? 

☒ Yes.   

☐ No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nesplnění povinností vyplývajících z právních předpisů. 
• Nesplnění podmínky výše a zdroje příjmů. 
• Nesplnění podmínky délky trvalého pobytu. 
• Nenaplnění integrace žadatele v ČR. 
• Nesplnění podmínky faktického pobytu. 

Státoobčanský slib skládají žadatelé na krajském úřadě (v Praze na úřadech městských částí Praha 
1 až 22). Zákon o státním občanství výslovně stanoví, že se státoobčanský slib se skládá veřejně 
a slavnostním způsobem. Samotné zajištění konání státoobčanského slibu je na příslušném 
krajském úřadu s tím, že musí respektovat podmínku veřejnosti a slavnostního průběhu tohoto 
úkonu. 

Rozhodnutí ve věci zamítnuží žádosti o udělení státního občanství musí být ze strany Ministerstva 
vnitra věcně odůvodněno, tzn. Ministerstvo vnitra musí v odůvodnění rozhodnutí uvést, na základě 
jakých právních skutečností došlo k zamítnutí žádosti. Pouze v případech, kdy je žádost zamítnuta 
z důvodu, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, 
demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, se v odůvodnění rozhodnutí pouze 
uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu a neuvádějí se bližší 
skutečnosti týkající se toho, v čem konkrétně ohrožení bezpečnosti státu spočívá. 

Stejně tak musí být věcně odůvodněno i rozhodnutí ministra vnitra o rozkladu. 
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Support provided during the application process 

Q33. Does your Member States provide information and/ or encourages third-country nationals to consider applying for 

citizenship? 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q34. Is governmental support provided to applicants during the application process?29 Have  any good practices been 

identified in your Member State? 

☒ Yes.  

☐ No. 

 

Q35. Does your Member State organise, support or finance integration measures (classes, training, etc.) to facilitate the 

acquisition of citizenship? If yes, please specify whether these are prescribed by law. 

☒ Yes.  

 

☐ No. 

 

 

 

                                       
29 For the purpose of this study, only support under the control of the state should be included here (e.g. websites, 
telephone hotline), i.e. support by NGOs or private service providers is excluded unless contracted by the state. 

Podrobné informace týkající se podmínek udělení státního občanství a správního řízení, ve kterém 
jsou žádosti projednávány, jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra. 

Informace pak mohou osoby čerpat na speciální informační lince Ministerstva vnitra, na které 
pracovníci oddělení státního občanství poskytují informační servis. 

Informace mohou osoby obdržet i na krajských úřadech, které jsou příslušné k přijetí žádosti 
(osobní návštěva na krajském úřadě či telefonický kontakt). 

Ve vztahu k podmínkám prokázání znalosti českého jazyka a českých reálií pak existuje speciální 
web www.cestina-pro-cizince.cz , který obsahuje všechny relevantní informace týkající se zkoušek 
z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství. 

Viz. dotaz Q33. 

Od roku 2009 fungují regionální integrační centra, jejichž hlavní motivací je monitorovat situaci 
cizinců v krajích (regionech) a pomáhat obcím a zaměstnavatelům. Centra nabízejí právní a 
sociální poradenství, jazykové kurzy a kulturní aktivity. Zřizovatelem těchto center je v 10 
případech stát a v ostatních případech kraj či nevládní organizace a jsou financovány z fonů EU 
(2009-2015: EIF, 2015- 2020: AMIF). Od roku 2020 převezme správu a financování těchto center 
stát, centra budou poskytovat adaptačně-integrační kurzy, kurzy českého jazyka, kurzy 
sociokulturní orientace, sociální poradenství a právní poradenství a budou pro cizince povinné. 
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Section 4: Dual citizenship 

Q36. Is the third-country national required to renounce his/her other citizenship in order to acquire or hold citizenship in 

your Member State? This question links to Statistical Annex 1.4. If your answer is 'no' (i.e. dual citizenship is possible), kindly 

provide national data on dual citizenship as requested. 

☐ Yes.  

☒ No.  

☐ Other.  

 

Q37. Is the requirement to renounce dependent on the person’s other citizenship and are there exemptions from this 

requirement, for example for third-country nationals from third countries that do not allow a renunciation of citizenship ?   

 

Q38. Are there any particular requirements that third-country nationals have to fulfil if they want to acquire or hold the 

citizenship of your Member State while keeping their other one(s)? If so, which requirements? 

☐ Yes.   

☒ No. 

 

 

Q39. Are there any particular restrictions placed on third-country nationals who hold dual citizenship? Does dual citizenship 

confer fewer rights? (e.g. access to specific types of employment) 

☐ Yes.  

☒ No.  

 

 

 

Q40. If your Member State allows dual /multiple citizenships, have there been any particular benefits or challenges that this 

policy has brought?  

☐ Yes.  

☒ No. 

ČR se nabytím účinnosti zákona č. 186/2013 Sb. od 1.1.2014 plně přiklonila k umožnění existence 
dvojího (či vícerého) státního občanství. Podmínka pro udělení státního občanství spočívající v 
pozbytí dosavadního státního občanství žadatele byla v českém právním řádu zakotvena do konce 
roku 2013. 

Viz. odpověď na Q36. 

Státní občané disponující dvojím státním občanstvím mají v ČR stejné postavení jako čeští státní 
občané, kteří nedisponují žádným jiným státním občanstvím. Platí zásada, že je-li někdo státním 
občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní 
občanství ČR.  

Viz. odpověď na Q36 
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Section 5: Citizenship and integration 

Q41. How does the integration policy of your Member State address the acquisition of citizenship? Is citizenship addressed 

in your national integration strategy/action plan? 

☒ Yes.  

 

☐ No. 

 

Q42. Is there any evidence, e.g., from research or evaluation, indicating that the acquisition of citizenship facilitates 

integration, in particular on the labour market?  

 

Q43. What are the main differences and new rights and duties between being a citizen of your country compared to holding 

a permanent or long-term residence permit? Please elaborate on the following aspects: 

Q43a: Participation in regional or national elections. 

 

Q43b: Access to certain types of employment (jobs that are only open to citizens of your country). 

 

Získávání státního občanství je zmíněno v hlavním koncepčním dokumentu – Koncepci integrace 
cizinců 2016 - Ve vzájemném respektu – nicméně samotné nabytí státního občanství strategické 
a koncepční plány jako hlavní cíl integrace nezmiňují. Tento materiál byl přijat usnesením vlády 
ČR v roce 2000 a následně zásadně aktualizován v letech 2006, 2011 a 2016. Na zkoušku z českého 
jazyka i reálií je možné se připravit ve spolupráci s 18 Integračními centry, která jsou rozmístěna 
po celé České republice. Podporu v této oblasti poskytují i některé nestátní neziskové organizace.   

Cílem integrační politiky je podpořit integraci jako proces, který vede k bezproblémovému a 
oboustranně prospěšnému soužití cizinců a majority, k budování vědomí sounáležitosti a 
spoluodpovědnosti za společné soužití a vybudování vzájemně provázané a komunikující 
společnosti.  

 

Lze říci, že cizinci nabytím občanství získávají plná volební práva (volit a být volen) ve všech 
typech voleb. Cizinci ze třetích zemí s právem trvalého pobytu mohou volit ve volbách do 
obecních zastupitelstev. 

Ne. Vzhledem k tomu, že cizinci ze třetích zemí získávají rozsáhlá práva na pracovním trhu již se 
získáním trvalého pobytu, nebyla tato otázka doposud více spojována s výzkumem v oblasti 
občanství. Předpokládá se, že získání občanství ČR již nehraje zásadnější roli v oblasti trhu práce. 

Získáním českého občanství získávají cizinci ze třetích zemí navíc pouze plná volební práva. 

Čeští občané oproti cizincům ze třetích zemí mohou zastávat všechny 
veřejné funkce včetně těch míst ve státní službě, která jsou vyhrazena pouze pro osoby s 
českým občanstvím. U některých míst ve státní službě může vláda v rámci systemizace 
stanovit, s ohledem na ochranu veřejného zájmu, jako nezbytný požadavek státní občanství 
České republiky. Požadavek na občanství může být uplatněn u některých pozic i v 
ozbrojených složkách. 
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Q43c: Other differences / advantages, such as social and economic rights (social security, benefits, allowances, etc.)? 

 

Q44. What support is given once citizenship has been granted to support the new citizen in their role as a citizen (e.g. 

information sessions organised at a local level, other information material)? Are there good practices in place in your 

Member State? 

 

Q45. With the acquisition of national citizenship there is also the acquisition of EU citizenship which confers rights such as 

the freedom to move or reside within the territory of the EU or the right to vote for and stand as a candidate in the 

European Parliament and municipal elections. What information or other support measures (if any) are given in your 

country to allow new citizens to enact their role as EU citizens (e.g. signposting to information material on the rights and 

responsibilities of EU citizens or specific, tailored information)? Is this different / additional to information provided to all 

citizens on their rights and responsibilities as EU citizens? 

 

Q46. Are there any indications (e.g. in reports, studies or statistics) that acquisition of citizenship facilitates mobility to 

other Member States and/or mobility or longer-term migration to non-EU countries? 

☐ Yes.  

☒ No. 

 

 

 

 

Pomoc cizincům se zaměřuje především na období před příjezdem do České republiky (projekt 
Příští zastávka Česká republika – základní informace o podmínkách pobytu cizinců v České 
republice s upozorněním na případná rizika spojená s nedodržováním zákonů poskytované 
potencionálním imigrantům již v zemi původu), po příjezdu do České republiky (Adaptačně-
integrační kurzy – jednodenní kurzy pro nově příchozí cizince, tlumočené do jim srozumitelných 
jazyků) a v průběhu pobytu v České republice (kurzy pro cizince s dlouhodobým či trvalým 
pobytem, kurzy českého jazyka pro cizince). Po získání občanství již není podpora zásadněji 
rozvíjena. Je však známá praxe, že obce dávají novým občanům z řad cizinců informační letáky 
se základními praktickými informacemi týkající se působnosti jednotlivých úřadů.  

 

Žádný informační material pro cizince zaměřený na jejich nově nabytá práva vyplývající z 
evropského občanství není mezi nové občany distribuován. Informace o právech a povinnostech 
souvisejících s nabytím občanství EU jsou stejné jako pro ostatní občany ČR. 

Ne, podrobný výzkum na toto téma prozatím nebyl zpracován. Se získáním občanství ČR získávají 
cizinci i zásadní zlepšení mobility a v některých výzkumech uvádějí, že je to pro ně jeden z hlavních 
důvodů pro žádost o občanství ČR. Obecně však jde spíše o zjednodušení cestování (např. v rámci 
studia mimo ČR), než o dlouhodobý záměr využít občanství ČR k přestěhování do jiné země. 

Ne. Cizinci mohou po pěti letech pobytu v České republice získat trvalý pobyt, a tím i veškerá 
sociální a ekonomická práva ve stejné míře jako občané státu. Získání občanství ČR tak již 
v této oblasti nepřináší zásadnější změny. 
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Section 6: Conclusions and lessons learned 

Please comment on the findings of your national report by drawing conclusions, identifying any key challenges and lessons learned, 

as well as outlining any planned policy developments in the upcoming years: 

 

V České republice bylo ke dni 31. 12. 2018 evidováno k legálnímu pobytu (po dobu delší než 90 dnů) celkem 
566 931 cizinců.30 Cizinci tak tvořili zhruba 5,3 % populace.31 Podíl cizinců z třetích zemí na celkovém počtu 
obyvatel ČR tvoří zhruba 3 %. Téměř dvě třetiny cizinců ze třetích zemí pobývají na území České republiky na 
základě povolení k trvalému pobytu a tento podíl se v posledních letech zvyšuje.32 Většina cizinců ze třetích 
zemí přichází do České republiky za účelem provozování výdělečných aktivit, druhou a třetí největší skupinu 
důvodů pobytu tvoří sloučení rodiny a studium. Největší skupiny cizinců ze třetích zemí tvoří cizinci z jazykově 
bližších oblastí či ze zemí, k nimž si Česká republika vytvořila a budovala vazby dlouho před vstupem ČR do 
EU (Ukrajina, Rusko, Vietnam). 

Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky, který je účinný od 1.1.2014, přinesl celou řadu 
změn do oblasti udělování státního občanství České republiky. Česká republika se mimo jiné plně přiklonila k 
umožnění existence dvojího (či vícerého) státního občanství. Dle dostupných statistik (Příloha 1, List 1.2) je 
zřejmé, že celkový počet udělených státních občanství se během posledních 5 let pohyboval v rozmezí kolem 
5 000 až 2 000 a nebyl viditelný jasný trend. V roce 2018 získalo státní občanství České republiky 3 762 
osob, z nichž 2 935 osob pocházelo ze třetích zemí a 827 osob z EU. Cizinci ze třetích zemí tedy tvořili 
téměř80 % osob, kteří získali v ČR v roce 2018 státní občanství.  Nejčastěji se jednalo o  osoby z Ukrajiny a 

Ruské federace (viz Příloha, List 1.1).   
Česká legislativa odlišuje státní občanství od národnosti. Státní občanství je chápáno jako osobní právní 
poměr určité fyzické osoby k určitému státu. Obsahem tohoto právního poměru je pak souhrn práv a 
povinností plynoucích z přináležitosti fyzické osoby ke státu. Naproti tomu pojem národnost je pak v České 
republice chápán jako příslušnost fyzické osoby k určitému národu, kdy národ je brán jako určité společenství 
lidí, charakterizované většinou společnými kulturními tradicemi, společným historickým vývojem, společnými 
etnickými a jazykovými rysy, díky kterým se odlišují od jiných lidí. V České republice má každý právo svobodně 
se rozhodovat o své národnosti. Záleží tedy pouze na svobodné vůli každé fyzické osoby, k jaké národnosti se 
přihlásí.  

Právní řád ČR rozlišuje tzv. klasické (obecné) udělení státního občanství, zvláštní způsoby udělení 
státního občanství a zjednodušené nabytí státního občanství formou tzv. prohlášení (umožněno 
učinit jen některým kategoriím osob).  

U osob starších 15 let, které nabývají státní občanství ČR na základě udělení (naturalizace), dochází k 
nabytí státního občanství složením tzv. státoobčanského slibu.  

Zvláštní způsoby udělení státního občanství platí pro následující skupiny osob: 

• udělení státního občanství osobám, v jejichž případě by udělení státního občanství České republiky 
mělo významný přínos pro Českou republiku z vědeckého, vzdělávacího, kulturního nebo 
sportovního hlediska a slouží k plnění mezinárodních závazků ČR nebo účelům humanitárním, nebo 
je v jiném státním zájmu, 
 

• udělení státního občanství dítěti, jehož matka není státní občankou ČR, státu Evropské unie ani 
bezdomovkyní, a jehož otec, státní občan ČR, byl určen na základě souhlasného prohlášení rodičů 
o určení otcovství, 

 
• udělení státního občanství dítěti narozenému na území ČR, které nenabylo státní občanství ani 

jednoho rodiče a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen 
pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

 
• udělení státního občanství osobě starší 3 let nalezené na území ČR, u které se pro stupeň rozumové 

vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud do 6 měsíců ode dne 
nalezení nevyšlo najevo, že fyzická osoba nabyla občanství jiného státu. 

V případě možnosti zjednodušeného nabytí státního občanství formou tzv. prohlášení 
je na nabytí státního občanství prohlášením právní nárok, pokud jsou splněny zákonné podmínky, které jsou 

                                       
30 Zdroj: Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2018 
31 Zdroj: Viz výše.  
32 Data k 31. 8. 2018; zdroj: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců — Ve vzájemném respektu 
2019. 
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pro to které prohlášení stanoveny. Prohlášení o nabytí státního občanství je umožněno učinit jen určitým 
kategoriím osob: 

• bývalým československým a českým státním občanům, kteří pozbyli státní občanství před 1.1.2014 
(zákon pak některé skupiny bývalých občanů z možnosti učinit prohlášení vylučuje) a dále pak jejich 
potomkům druhé a třetí generace, 

• osobám, které disponovaly k 31.12.1992 státním občanstvím České a Slovenské Federativní 
republiky, ale nedisponovaly ani českým státním občanstvím ani státním občanstvím Slovenské 
republiky,  

• osobám, kterým byl v minulosti v dobré víře neoprávněně vydán doklad prokazující české státní 
občanství a tento doklad nebyl ve stanovené lhůtě zrušen,  

• tzv. migrantům druhé generace, kteří prokáží požadovanou délku pobytu na území ČR, 
• dětem, které jsou v ČR svěřeny do náhradní péče. 

Cizinci ze třetích zemí nejčastěji získávají státní občanství klasickým udělením.  

Nejběžnějšími důvody pro neudělení státního občanství v ČR bývají: nesplnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů, nesplnění podmínky výše a zdroje příjmů, nesplnění podmínky délky trvalého pobytu, 
nenaplnění integrace žadatele v ČR a nesplnění podmínky faktického pobytu. 

Do budoucna Česká republika očekává pozitivní výhled v oblasti integrace státních příslušníků třetích zemí 
plynoucí ze zavedení nové povinnosti účasti těchto cizinců v adaptačně-integračních kurzech v Centrech na 
podporu integrace cizinců. Podpora výuky a znalosti českého jazyka bude poskytována pro různé stupně 
pokročilosti a různá profesní zaměření, včetně kurzů pro přípravu na zkoušku požadovanou k získání trvalého 
pobytu či občanství, a to tak, aby tato podpora byla dostupná ve všech regionech ČR. Rovněž lze v 
budoucnosti očekávat zvýšení požadované úrovně zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt na území ČR 
na úroveň A2, což umožní lepší integraci státních příslušníků třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR, 
jejich snazší orientaci v rozličných sociálních situacích a jejich lepší porozumění kulturním odlišnostem 
v hostitelské zemi.  
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Annex 1 National statistics  

Please fill in the attached excel sheet with the respective statistics for your Member State. Due to the limitations of Eurostat data and national data, statistics provided in this annex shall include all 

third-country nationals. 

N.B. All Eurostat data will be extracted centrally by the EMN Service Provider. National data will be provided to the extent possible by each EMN NCP. In their national reports, NCPs should briefly 

describe and comment on the data. 

The Statistical Annex consists of the following:  

Annex 1.1: Number of third-country nationals that have acquired the citizenship of your Member State in 2018, differentiated by the 10 main former citizenships of the persons concerned and by sex 

and age groups. N.B. Data for 2014-2017 will be extracted centrally from Eurostat (migr_acq).  

Annex 1.2: Number third-country nationals that have acquired citizenship between 2014-2018, differentiated by the mode of acquiring citizenship and disaggregated by sex, if possible. 

Annex 1.3: Share of third-country nationals who acquired the citizenship of your Member State among all resident non-citizens in 2018. N.B. Data for 2014-2017 will be extracted centrally from 

Eurostat (migr_acqs).  

Annex 1.4: Number of third-country nationals that have acquired dual citizenship between 2014-2018, differentiated by the mode of acquiring citizenship and disaggregated by sex, if possible. N.B. 

This annex 1.4 is optional for those Member States which collect such data. 
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