1. Identifikační číslo
--2. Kód
--3. Pojmenování (název) životní situace
Udělení státního občanství České republiky – zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
České republiky a změně některých zákonů.
4. Základní informace k životní situaci
Možnost nabýt státní občanství České republiky udělením mají státní občané cizího státu
žijící trvale na území České republiky.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Cizinec nebo osoba bez státního občanství, která předloží:
- Formulář – dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky /žadatel
obdrží na úřadě a vyplní s matrikářkou/
- Doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.
- Matriční doklady – rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného
partnerství /popř. doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství
nebo úmrtní list zemřelého manžela/
- Žádost
- Životopis psaný volnou formou v českém jazyce
- Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního
systému ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a
historických reálií ČR
- Doklady prokazují pobyt žadatele na území ČR
- Potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy ČR a u orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek
- Doklady prokazující zdroje finančních prostředků
- Potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmů
- Pracovní smlouvy
- Potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.
Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitých vyšším
ověřením /superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille/, nestanoví-li
mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li
vystaveny v cizím jazyce.
Za udělení státního občanství ČR se hradí správní poplatek:
zletilá fyzická osoba 2 000,-Kč
nezletilá fyzická osoba 500,-Kč
azylant
500,-Kč.
Státní občanství ČR lze nabýt také dle:
- § 31 – týká se některých českých nebo československých státních občanů.
Potřebujete: rodný list, oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř.
doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela
nebo partnera, rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo
úmrtní listy /je-li to nezbytné pro učinění prohlášení/, doklad prokazující datum a způsob
pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele.

Správní poplatek 500,-Kč.
- § 32 – týká se nabývání státního občanství České a Slovenské federativní republiky a jejich
potomků v přímé linii.
Potřebujete: rodný list, oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. rozsudek
o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
doklad o tom, že žadatel není státním občanem Slovenské republiky.
K prohlášení za dítě je třeba dále připojit: rodný list dítěte, souhlas druhého rodiče s úředně
ověřeným podpisem, pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení
činěno opatrovníkem, souhlas dítěte staršího 15-ti let s úředně ověřeným podpisem.
Správní poplatek 500,-Kč.
- § 33 – týká se nabývání státního občanství ČR osob narozených v době od 01.10.1949 do
07.05.1969.
Potřebujete: rodný list, oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o
rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození
prohlašovatele.
Za přijetí prohlášení podle § 33 se správní poplatek nevybírá.
- § 34 – týká se nabývání státního občanství ČR osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad
o státním občanství ČR.
Potřebujete: rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu
manželství nebo doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
všechny doklady prokazující existenci státního občanství ČR, které byly v minulosti vydány a
kterými disponuje.
Za přijetí prohlášení podle § 34 se správní poplatek nevybírá.
- § 35 – týká se nabývání státního občanství osob s trvalým pobytem na území ČR.
Potřebujete: rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu
manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, doklad o
bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6
měsíců.
Správní poplatek 500,-Kč.
- § 36 – nabývání státního občanství ČR dítěte, které se na území ČR zdržuje v souladu
s jinými právními předpisy, pokud je svěřeno do náhradní péče.
Potřebujete: rodný list dítěte, pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, u
dítěte staršího 15-ti let jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem.
Správní poplatek 500,-Kč.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel předloží požadované dokumenty příslušnému matričnímu úřadu dle jeho povoleného
trvalého pobytu v ČR, popř. u zastupitelského úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost se podává u krajského úřadu vždy dle trvalého pobytu žadatele.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o udělení státního občanství ČR se podává u příslušného krajského úřadu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí čp. 1250/10, Praha 10 - Uhříněves
v úředních hodinách, nebo po dohodě s matrikářkami
Kontakt: 271071851-2
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Uvedeno v bodu 5.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsaný tiskopis – Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR, žadatel obdrží a
vyplňuje na příslušném úřadu k podání žádosti.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Uvedeno v bodu 5.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ministerstvo vnitra rozhodne ve lhůtě do 180-ti dnů po obdržení žádosti o udělení státního
občanství ČR.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
----15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána Listina o udělení státního občanství
ČR. Příslušný úřad vyzve žadatele k převzetí Listiny o udělení státního občanství ČR a
složení státoobčanského slibu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
--17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/6/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související přepisy
--19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.
Rozhodnutí v řízení o rozkladu proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního
občanství ČR vydá ministr ve lhůtě 120-ti dnů ode dne podání rozkladu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nesprávné nebo neúplné uvedení údajů správnímu orgánu může být za podmínek
stanovených zákonem č. 200/1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, a může být za tento přestupek
udělena pokuta.

21. Nejčastější dotazy
Kde probíhá zkouška z českého jazyka, ústavního systému a reálií?
Žadatel se s žádostí o vykonání zkoušky obrátí na Univerzitu Karlovu v Praze.
22. Další informace
Podrobnější informace získáte na matrice ÚMČ Praha 22.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z
jiných zdrojů nebo v jiné formě
MV ČR – www.mvcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Udělení státního občanství České republiky
Pozbývání státního občanství České republiky
Nabývání státního občanství České republiky některými bývalými československými státními
občany
Vydávání osvědčení o státním občanství České republiky
Nabývání státního občanství České republiky narozením
Nabývání státního občanství České republiky osvojením
Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství
Nabytí státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor občanskosprávní - matrika
26. Kontaktní osoba
Ilona Vavreková, matrikářka 271 071 851
Jana Kumštátová, matrikářka 271 071 852
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován
10.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu
--30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---

