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Hlava první 

Shrnutí a obecná ustanovení 
Článek 1 

Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství Státu 

Gymnázium, prokazování a zjišťování státního občanství Státu Gymnázium, vydávání 

kódu CoroID, vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství 

Státu Gymnázium, a přestupky na úseku státního občanství. 

Článek 2 

V tomto zákoně se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné 

svéprávnosti. 

 

Hlava druhá 

Nabývání státního občanství Státu Gymnázium 
Článek 3 

Státní občanství Státu Gymnázium se nabývá a) narozením, b) určením otcovství, c) 

osvojením, d) udělením nebo e) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo 

jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“). 

Článek 4 

Dítě nabývá státní občanství Státu Gymnázium narozením, je-li v den jeho narození 

alespoň jeden z rodičů státním občanem Státu Gymnázium. 

Článek 5 

Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství Státu 

Gymnázium dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu Státu Gymnázium či jiného 

suverénního státu o určení otcovství státního občana Státu Gymnázium. 

 

Článek 6 

Dítě nabývá státní občanství Státu Gymnázium osvojením, k němuž došlo rozhodnutím 

orgánu Státu Gymnázium nebo jiného suverénního státu, je-li alespoň jeden z osvojitelů 

státním občanem Státu Gymnázium, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

osvojení. 

Článek 7 

O udělení státního občanství Státu Gymnázium rozhoduje Senát. 

Článek 8 

Na udělení státního občanství Státu Gymnázium není právní nárok.  

Článek 9 

(1) Státní občanství Státu Gymnázium nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost 
státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo 

majetkové hodnoty. Státní občanství Státu Gymnázium také nelze udělit žadateli, jež byl 

v minulosti souzen za trestný čin proti zákonům jeho stávajícího státu nebo zákonům 

Státu Gymnázium, ani žadateli, jež byl minulosti předmětem kontroverzí.  
(2) Zda žadatel splňuje tato kritéria určí Senát.  

Článek 10 

Státní občanství Státu Gymnázium může být drženo pouze současně se státním 

občanstvím alespoň jednoho jiného suverénního státu.  



Článek 11 

(1) Státní občanství Státu Gymnázium lze udělit, pokud žadatel platně vyplní Žádost o 

udělení státního občanství Státu Gymnázium (dále jen Žádost). Žádost obsahuje a) 

jméno (popřípadě jména) žadatele, jak uvedeno na stávajících dokumentech, b) příjmení 
žadatele, jak uvedeno na stávajících dokumentech, c) pohlaví žadatele, jak uvedeno na 

stávajících dokumentech, d) stávající státní občanství žadatele, jak uvedeno na 

stávajících dokumentech e) současné bydliště žadatele, jak uvedeno na stávajících 

dokumentech, f) datum narození žadatele, jak uvedeno na stávajících dokumentech, g) 
platná emailová adresa žadatele za účelem komunikace h) volitelné položky, určené ke 

statistickým účelům, tedy znalost cizích jazyků, náboženství a národnost žadatele, jak 

uvedena na stávajících dokumentech, i) volitelné pole pro uvedení důvodu podání 
Žádosti j) potvrzení o znalosti a souhlas se zákony Státu Gymnázium.  

(2) Změna informací podaných v Žádosti musí být nahlášena nejpozději do týdne od 

provedení změny. 

(3) Po žadateli mladším 13 let může být Senátem dodatečně požadován platný souhlas 

od zákonných zástupců. 

Článek 12 

K Žádosti může žadatel dále přiložit platný a) rodný list, b) oddací list nebo doklad o 

vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), pokud uzavřel manželství 
nebo vstoupil do partnerství, c) doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení 

partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno, d) úmrtní list 

zemřelého manžela nebo partnera, e) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad 
vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad 

prokazující bezúhonnost žadatele; tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců, f) 

životopis, zpracovaný volnou formou v českém nebo anglickém jazyce, g) doklad o 

absolvování zkoušky znalosti z českého nebo anglického jazyka, základní znalosti 

ústavního systému Státu Gymnázium a popřípadě základní orientace v kulturně-

společenských, zeměpisných a historických reáliích Státu Gymnázium pro účely 

udělování státního občanství (dále jen „zkouška z jazyka a reálií“) nebo doklady, které 

prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo 
vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český nebo anglický jazyk, nebo že 

jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si 

znalost českého nebo anglického jazyka nebo znalost ústavního systému Státu 
Gymnázium, popřípadě základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a 

historických reáliích Státu Gymnázium. 

Článek 13  

Vyplněná Žádost i s popřípadě připojenými dokumenty bude předložena Senátu ke 

schválení nejpozději do třiceti dnů od podání Žádosti.  

Článek 14 

(1) Pokud má Senát pochybnosti o správnosti údajů uvedených v předložených 

dokladech, nebo je jako podklad pro posouzení žádosti považuje za nedostatečné, je 
oprávněno dále požádat žadatele o dodání dané informace. Nedodá-li žadatel danou 

informaci nebo dodá-li informaci, kterou Senát opět označí za pochybnou, žadatel je 

odmítnut. V odůvodnění se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu 

neposkytnutí dostatečných informací. 



(2) V případě, že vyjde  najevo, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost 

a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, v 

odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení 

bezpečnosti státu. 
Článek 15 

Dítě nabývá státní občanství Státu Gymnázium dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu suverénního státu o svěření do náhradní péče osob, z nichž alespoň jedna je 

držitelem státního občanství Státu Gymnázium. 

Hlava třetí 

Ukončení státního občanství Státu Gymnázium 
Článek 16 

Podle Ústavního zákona Státu Gymnázium může ke ztrátě státního občanství pouze na 
žádost občana. Výjimku tvoří soudem potvrzené porušení a) Ústavního zákona Státu 

Gymnázium, b) Listiny základních práv a svobod Státu Gymnázium, c) Zákonu o 

občanství Státu Gymnázium  
Článek 17 

Ukončit státní občanství Státu Gymnázium lze podáním dokumentu o ukončení státního 

občanství Státu Gymnázium Senátu. Dokument musí obsahovat a) jméno (popřípadě 

jména), b) příjmení, c) platný podpis a d) volitelně důvod ukončení. 

Článek 18 

Veškerá data budou odstraněna z evidence nejpozději do týdne od ukončení občanství. 

Hlava čtvrtá 

Prokazování a zjišťování státního občanství Státu Gymnázium a 

přidělování CoroID. 
Článek 19 

Státní občanství České republiky se prokazuje a) občanským dokladem Státu 
Gymnázium, b) přiděleným kódem CoroID. 

Článek 20 

CoroID je náhodný číselný kód, přiřazený každému občanovi Informačním systémem 

STEMMA. 

 

 

 

 

Hlava pátá 

Evidence fyzických osob, které nabyly státního občanství Státu 

Gymnázium 
Článek 21 

Evidence fyzických osob, které nabyly státní občanství Státu Gymnázium, je vedena 

v informačním systému STEMMA, fungujícím jako ústřední evidence fyzických osob, 



které nabyly státní občanství Státu Gymnázium (dále jen „ústřední evidence“). Správcem 

ústřední evidence je Senát. 

Článek 22 

V ústřední evidenci se o fyzických osobách vedou následující údaje: a) jméno, popřípadě 
jména, b) příjmení, c) pohlaví, d) datum narození, e) místo trvalého pobytu f) datum 

nabytí státního občanství Státu Gymnázium, g) přidělený kód CoroID. Údaje se vedou 

podle stavu ke dni nabytí státního občanství, popřípadě v aktualizované podobě ke dni 

oznámení změny. 
Článek 23 

(1) Senát poskytuje údaje z ústřední evidence v rozsahu nezbytně nutném a za 

podmínek stanovených zákonem. 
(2) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě jiného právního předpisu 

poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování a) bezpečnosti státu, 

b) obrany státu, c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, d) předcházení, 

vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo e) ochrany subjektu údajů nebo 

práv a svobod druhých. 

Článek 24 

Data z ústřední evidence mohou být také použity anonymně ve statistických a 

demografických zprávách a studiích. 

Hlava šestá 

Přestupky 
Článek 25 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, 
který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu 

neoprávněně získat a) jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, 

toto občanství, nebo b) jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho 

jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto 
občanství pro dítě.  

(2) Tyto přestupky jsou postižitelné podle Trestního zákoníku Státu Gymnázium. 

Hlava sedmá 

Společná a závěrečná ustanovení 
Článek 26 

Fyzická osoba, která je držitelem státního občanství Státu Gymnázium ke dni přijetí 

zákona, si toto občanství ponechává. 
Článek 27 

K návrhu zákona budou přiloženy Žádost a potvrzení o uchovávání údajů v informačním 

systému STEMMA.  

 
Článek 28 

Tento zákon vstupuje v platnost dne 1. září 2019. 
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