Základní právní předpisy:
 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České
republiky.
 Vyhláška č. 433/2013 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstva vnitra o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely
udělování státního občanství České republiky.
Při posuzování, zda fyzická osoba je nebo byla českým státním občanem, československým
státním občanem, státním občanem Československé federativní republiky nebo České a
Slovenské Federativní Republiky, se postupuje podle právních předpisů účinných v době, kdy
mělo dojít k nabytí nebo pozbytí státního občanství této osoby.
Přehled legislativy:
 Všeobecný zákoník občanský (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.) – vybraná
ustanovení § 28 – 32, 92, 160 – 161.
 Vystěhovalecký patent (Císařský patent č. 2557/1832 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení §
1, 2, 6, 7, 9, 10, 19, 20.
 Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sbírka polit. zák. sv. 61, č. 20).
 Zákon domovský č. 105/1863 ř. z., novelizovaný zákonem č. 222/1896 ř. z.
 Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství.
 Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů.
 Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo
v Uhrách.
 Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb.) zejména ustanovení
§ 4.
 Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se mění dosavadní ustanovení o nabývání
a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé.
 Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon republiky Československé – zejména § 31
a prováděcí vládní nařízení č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy –
ustanovení § 240 – 248.
 Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví – zejména ustanovení § 1.
 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, Versailles
1919, vyhlášená pod č. 217/1921.
 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem,
Saint – Germain 1919, vyhlášena pod č. 507/1921 Sb.
 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Trianon
1920, vyhlášena pod č. 102/1922 Sb.
 Smlouva mezi mocnostmi spojenými a Československem, Saint - Germain 1919,
vyhlášena pod č. 508/1921 Sb.
 Smlouva mezi ČSR a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin –
č. 107/1921 Sb.
 Smlouva mezi ČSR a Německem – č. 308/1922 Sb.
 Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví, ve znění zákona č. 164/1936 Sb. – zejména
§ 1.
 Vládní vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku,
Oravě a Spiši č. 20/1925 Sb.




























Smlouva mezi ČSR a Polskem o otázkách právních a finančních – č. 56/1926 Sb.
Ústavný zákon č. 152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého
některým osobám.
Úmluva mezi Československem a USA o naturalizaci, vyhlášena pod č. 169/1929 Sb.
a prováděcí zákon č. 60/1930 Sb.
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého
státního občanství osob národnosti německé a maďarské, prováděcí oběžník
Ministerstva vnitra č. A-4600-16/8-45-Ref. A ze dne 24. 8. 1945.
Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.), prováděcí
ústavní dekret č. 60/1945 Sb. a prováděcí vládní nařízení č. 61/1945 Sb.
Dohoda mezi vládou ČSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného
přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území Volyňské
gubernie a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské, žijících
na území Československa.
Ústavní zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se
do vlasti.
Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.
Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
sňatkem.
Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva.
Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky – zejména § 53
a zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.
Zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti ve znění
zákona č. 116/1949 Sb.
Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství,
a jeho novelizace – zákon č. 72/1958 Sb.
Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon – ustanovení § 18, § 42.
Zákon č. 34/1953 Sb., kterým některé osoby nabývají československého státního
občanství.
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.
Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství.
Zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR, a jeho
novelizace – zákonné opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb. a zákon
č. 146/1971 Sb.
Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání
československého státního občanství.
Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon č. 39/1969 Sb., ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb.
Úmluva mezi ČSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím státním
občanstvím, vyhlášena pod č. 47/1958 Sb.
Úmluva mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek
státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1961 Sb.
Úmluva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících
se dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1966 Sb.
Smlouva mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího
státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1974 Sb.
Smlouva mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního
občanství, vyhlášena pod č. 61/1975 Sb.











Smlouva mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství, vyhlášena
pod č. 71/1981 Sb.
Smlouva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního
občanství, vyhlášena pod č. 96/1985 Sb.
Úmluva o státním občanství vdaných žen, vyhlášena pod č. 72/1962 Sb.
Úmluva o omezení případů bezdomovectví, Vyhlášena pod č. 43/2002 Sb. m. s.
Evropská úmluva o státním občanství vyhlášena pod č. 76/2004 Sb. m. s.
Úmluva o právním postavení osob bez státního občanství, vyhlášena pod č. 108/2004
Sb. m. s., zejména čl. 32.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.., Ústava České republiky – zejména čl. 12.
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých
státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

