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1 Úvod
"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity
to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a
subject or citizen…”
Dvojí občanství znamená, že žadatel o druhé občanství si může ponechat občanství své domovské
země, a stává se z něj tak občan dvou států současně. Skutečnost, zdali je takovéto jednání možné či
ne, však nezávisí pouze na právu země druhého občanství. Naopak je tato skutečnost závislá na
právní úpravě obou dotčených zemí. Právní řády většiny dnešních zemí vznik dvojího občanství
alespoň za určitých předpokladů povolují.1 V případě Spojených států Amerických je však určení, jestli
je dvojí občanství povoleno či ne, poněkud komplikovanější, a to protože neexistuje žádný zákon,
který by jej výslovně zakazoval či povoloval.2
Z pohledu mnoha cizinců neexistuje žádný jiný stát, jehož občanství by bylo spojeno s myšlenkou
patriotismu a loajality tak pevně, jako ve Spojených státech amerických. Nezbytná loajalita se
projevuje i během procesu získávání občanství, jehož nedílnou součástí je složení slibu věrnosti.
Znění tohoto slibu však již ve svém úvodu stanovuje, že se žadatel o udělení amerického státního
občanství zříká veškeré věrnosti a loajality vůči cizím státům či jiným suverenitám, jejichž občanem
nebo subjektem býval.3 Pro osobu neznalou amerického právního řádu by tato slova mohla znamenat,
že přijmutím druhého občanství automaticky ztrácí své občanství domovské. Toto ustanovení slibu
věrnosti však v průběhu vývoje imigrační politiky ztratilo svůj význam a v dnešní době již, navzdory
svému zavádějícímu znění, nenese žádný právní závazek.4

2 Historický vývoj
Dne 17. září 1787 byla schválena Ústava Spojených států amerických. Ústava stanovila Kongresu
úkol zformulovat pravidla naturalizace cizích občanů, na základě čehož Kongres v roce 1790 přijal
první zákon zabývající se udělováním občanství, tzv. Naturalization Act. Tento zákon opravňoval ty,
kteří v zemi pobývali alespoň po dobu dvou let, z čehož alespoň jeden rok pobývali na stejném místě,
aby si zažádali o občanství. Toto právo však nebylo rovné, jelikož oprávněny byly pouze „bílé osoby
dobrého morálního charakteru“. V roce 1795 se doba pobytu potřebná pro udělení občanství zvýšila
na pět let, a to s požadavkem na oznámení o záměru získat občanství s tříletým předstihem.
Navyšování nároků na žadatele dále pokračovalo v roce 1798, kdy se tato doba zvýšila dokonce až na
čtrnáct let s pětiletým předstihem oznámení.
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Osoby černé pleti byly oprávněny získat americké občanství až v roce 1870. V tomto samém roce
však tuto možnost ztratili Asiaté a osoby se špatným zdravotním stavem nebo nedostatečným
vzděláním.
V roce 1921 byl schválen Emergency Quota Act, který zavedl imigrační kvóty pro jednotlivé národnosti.
Imigrační kvóty platily až do roku 1965, kdy byl vydán tzv. Immigration and Nationality Act Amendment.
Zrušení těchto kvót však s sebou neslo nové omezení, kdy bylo poprvé za celou historii Spojených
států amerických zavedeno omezení pro imigraci osob pocházejících ze západní polokoule, a to na
120.000 osob ročně. 5 Příbuzní již schválených imigrantů však představovali výjimku, a získali tak
přednost před ostatními. Díky tomuto vznikl fenomén řetězové imigrace, 6 kdy do Spojených států
amerických migrovaly celé rodiny následně i se všemi příbuznými, protože tito příbuzní nebyli
zahrnování do zákonných kvót.
Velkou změnu znamenal také Immigration Act z roku 1990, který navazoval na zákon z roku 1965 a
zvýšil celkový limit roční imigrace na 700.000 osob ročně. Tento zákon je v současnosti stále platný a
v dnešní době stanovuje celkový roční limit pro počet vydaných víz na 675.000.7
Největší změna imigračních zákonů nastala po teroristických útocích v září roku 2001. 8 Kvůli
hrozícímu nebezpečí došlo ke zvýšení zákonných požadavků potřebných pro získání občanství. Nová
úprava tak zpřísnila omezení a umožnila nepřijetí osob podezřelých z páchání terorismu.

2.1

Slib oddanosti a věrnosti

Ačkoliv se zákonné požadavky na udělení amerického státního občanství v průběhu historie měnily,
jeden z nich zůstal zachován. Po celou dobu existence Spojených států amerických musely osoby, jež
žádaly o udělení amerického státního občanství, skládat slib věrnosti. První zákon zabývající se
naturalizací (udělováním občanství občanům cizího státu) vešel v platnost roku 1790. Již na základě
tohoto zákona museli žadatelé skládat přísahu věrnosti Ústavě Spojených států amerických. O pět let
později se proces naturalizace začal řídit novou právní úpravou, tzv. Naturalization Act, který po
žadatelích vyžadoval prohlášení o jejich úmyslu a odhodlání stát se americkým občanem. Tímto
prohlášením byl žadatel srozuměn, že složením slibu věrnosti Spojeným státům americkým se vzdává
veškeré loajality vůči ostatním zemím.
Ačkoliv byl tento zákon platný a účinný, po dlouhou dobu nebylo zřejmé, jaké účinky mají být složení
slibu oddanosti přikládány. Do roku 1906 existovalo okolo pěti tisíc soudů, které byly příslušné
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k udělování občanství. Tyto soudy však měly jen velmi málo či vůbec žádné indicie k tomu, jak má být
tento zákon vykládán či zda má být znění slibu skládaného na základě zákona nějakým způsobem
vynucováno. Z tohoto důvodu se výklad zákona o naturalizaci velmi různil. Některé soudy pouze
dokumentovaly, že žadatel složil slib. Jiné soudy si zase psaly své vlastní texty přísah.9

2.2

Basic naturalization Act z roku 1905

Tato neutěšená situace si vyžádala, aby se v roce 1905 výkladem zákona o naturalizaci začala
zabývat speciálně zřízená Prezidentská komise pro naturalizaci. Tato komise shledala, že soudy byly
ve výkladu zákona nejednotné, a doporučila shrnutí všech zákonů a postupů týkajících se naturalizace
do jednoho zákoníku. Dále tato komise doporučila vytvoření federální agentury, jejímž úkolem by bylo
dohlížení na jednotný výklad a postup při procesu naturalizace.
V roce 1906 tak byl schválen Basic Naturalization Act, který implementoval většinu doporučení
Komise. Ačkoliv na jeho základě došlo k velmi žádanému sjednocení postupu, tak do zákona neprošlo
nové znění slibu věrnosti, který byl tedy převzat z původního Naturalization Act. Až později bylo do
tohoto slibu přidáno nové ustanovení, které po žadatelích o občanství požadovalo, aby Ústavu
Spojených států Amerických bránili přede všemi nepřáteli, ať už domácími či zahraničními, a aby
Ústavě samé rovněž přísahali věrnost a oddanost.10

2.3

Slib oddanosti z roku 1929

Oficiální text slibu oddanosti byl vydán až v roce 1929. Nová právní úprava stanovila povinnost, že
před vydáním potvrzení o udělení státního občanství musí žadatel složit následující znění slibu:
I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity
to any foreign prince, potentate, State, or sovereignty, and particularly to __________ of who (which) I
have heretofore been a subject (or citizen); that I will support and defend the Constitution and laws of
the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and
allegiance to the same; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose
of evasion: So help me God. In acknowledgment whereof I have hereunto affixed my signature.
Znění tohoto slibu prošlo od této doby pouze dílčími úpravami a jeho pozměněná znění se užívá až
dodnes.
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2.4

Immigration Act z roku 1950

V roce 1950 bylo přijato nové znění zákona o naturalizaci, které do textu slibu přidalo ustanovení o
povinnosti pomoci v boji. Na základě novelizovaného znění slibu byli žadatelé povinni, v případě že
tak žádal zákon, konat vojenskou či nevojenskou službu v ozbrojených silách Spojených států
amerických. Nejvyšší soud ale později judikoval, že tento slib neznamená povinnost sloužit v armádě,
pokud tomu brání náboženské přesvědčení.11

2.5

Immigration and Nationality Act z roku 1952

Poslední velkou změnu prodělal slib věrnosti v roce 1952, kdy byla do jeho znění zakomponována
povinnost konat práci národní důležitosti. Immigration and Nationality Act (INA) je první ucelenou
úpravou, která shrnula všechny předešlé zákony. Ačkoliv byl tento zákon několikrát obměňován, tak
se stále jedná o nejdůležitější úpravu imigračního práva Spojených států amerických současnosti.

3 Současná situace
Spojené státy americké bývají kvůli okolnostem svého vzniku označovány za stát imigrantů. V dnešní
době však toto označení nabírá nového významu, jelikož se jedná o jednu z nejvíce populárních
destinací migrantů.12 Imigranti následně žádají o naturalizace a přijetí dvojího občanství. V roce 2016
Spojené státy americké naturalizovaly 752.800 občanů. Z tohoto počtu se 73 % osob usadilo
v pouhých deseti státech, a to především v Kalifornii, New Yorku, Floridě a Texasu. Nejvíce
naturalizovaných osob pocházelo z Mexika, Indie, Filipín a Číny.13
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Total Naturalized Citizens: Fiscal Years 2009-2016
2016

752,800

2008

1,046,539

2015

730,259

2007

660,477

2014

653,416

2006

702,589

2013

779,929

2005

604,280

2012

757,434

2004

537,151

2011

694,193

2003

462,435

2010

619,913

2002

572,646

2009

743,715

2001

606,259

Tabulka č. 1 – Počty naturalizovaných občanů mezi roky 2009– 2016

Aby se imigrant mohl stát americkým občanem, musí splňovat obecné podmínky naturalizace.
K obecným podmínkám věku patří například věk alespoň 18 let, status osoby s trvalým pobytem po
dobu alespoň pěti let, fyzická přítomnost na území USA po dobu alespoň 30 měsíců, dobrý morální
charakter, znalost anglického jazyka, americké vlády a historie a ochota složit slib věrnosti. Osoby
mladší 18 let získávají občanství okamžitě, pokud pobývají ve Spojených státech amerických na
základě povolení k trvalému pobytu a alespoň jeden z jejich rodičů či jiných zákonných zástupců je
občanem USA. V některých případech je z těchto obecných podmínek možná výjimka, avšak pouze
za předpokladu, že jsou splněny podmínky speciální.14

3.1

Úprava dvojího občanství

Dvojí občanství dnes představuje jednu z mála jistých možností návratu zpět do rodné země bez
jakýchkoliv potíží. Vlastnictví dvou pasů eliminuje nutnost podstupovat zdlouhavé procesy žádání o
vízum či vyplňování dotazníků účelu pobytu. Osoby s dvojím či vícerým občanstvím získávají výhody
nabízené oběma zeměmi, mohou volit a pracovat v obou státech bez toho, aniž by museli získávat
speciální oprávnění. Bohužel však není možné určit, kolik občanů Spojených států amerických v
současnosti disponuje více občanstvími. Odhady však říkají, že tento počet se pohybuje v jednotkách
milionů obyvatel.15
Právní úprava udělování státního občanství v dnešní době výslovně nezakazuje, ale ani nepovoluje
získání dvojího občanství. Dvojí občanství není v žádném zákoně upraveno a není možné nalézt
žádnou zmínku o jeho oficiálním, či alespoň formálním uznání. Nicméně slib věrnosti a oddanosti
14
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skládaný na závěr procesu naturalizace v dnešním znění stále stanoví, že se žadatel zříká jakékoliv
oddanosti vůči cizím státům. Ačkoliv by se toto mohlo považovat za oficiální zákaz dvojího občanství,
americké soudy konstantně rozhodují, že právo Spojených států amerických nevyžaduje, aby si osoba
vybrala jedno či druhé občanství. 16 Nejvyšší soud Spojených států amerických například v případě
Kawakita v. United States (1952) rozhodl, že:
„The concept of dual citizenship recognizes that a person may have and exercise rights of nationality
in two countries and be subject to the responsibilities of both… The mere fact that he asserts the
rights of one citizenship does not without more mean that he renounces the other.“ 17
Naturalizovaní občané tedy nejsou nuceni podniknout jakékoliv kroky vedoucí k oficiálnímu zřeknutí se
původního občanství. Dokonce je ani nic nezastaví před přijetím dalšího občanství jiné země.Toto
však neznamená, že by Spojené státy americké tolerovaly rozdělenou loajalitu. Občané s dvojím
občanstvím musí dodržovat americké zákony a platí pro ně i všechny ostatní povinnosti občanů
rodilých. Slib věrnosti je tedy nutné ve své zbývající části dodržovat.
Ačkoliv je ve Spojených státech amerických dvojí občanství na základě soudní praxe povoleno,
významnou roli hrají domovské země žadatelů. Skutečnost, jestli je dvojí občanství u konkrétního
žadatele povoleno, totiž, jak již bylo řečeno, závisí také na právu jeho domovské země. Každá země
upravuje problematiku občanství odlišně a ke dvojímu občanství přistupuje rozdílně. Některé země
dvojí občanství výslovně zakazují. Některé země dvojí občanství sice povolují, avšak není vyloučeno,
že by složení slibu věrnosti nemohly považovat za zřeknutí se původního občanství. Většina zemí
však naturalizaci občana v USA za důvod k odebrání občanství nepovažují. 18

3.2
3.2.1

Další sporné otázky týkající se udělování občanství
Jazykové testy a testy amerických reálií

Za účelem zisku amerického státního občanství musí každý žadatel úspěšně složit zkoušku. Tato
zkouška se skládá z otázek pokrývajících americkou historii, Ústavu a státní formu. Druhou zkoušku
představuje test anglického jazyka.
Test amerických reálií se skládá ze sta otázek. Žadatel o udělení občanství je během zkoušky
dotázán na 10 náhodně vybraných otázek, přičemž pro úspěšné složení zkoušky musí správně
zodpovědět alespoň 6 z nich.19

16
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Ačkoliv tzv. civics test prošel v roce 2009 reformou, často se stává terčem kritiky. Populace je
v pohledu na tuto zkoušku rozdělena na dva tábory. Konzervativní část tvrdí, že dnešní forma testu je
příliš jednoduchá, jelikož její úspěšnost se pohybuje okolo 92 %,20 a nenutí tedy budoucí imigranty
dostatečně studovat americké reálie. Obránci práv imigrantů naopak tvrdí, že test je příliš složitý a že
vůbec netestuje znalosti průměrného Američana. Dále je testu vytýkána skutečnost, že jelikož jsou
testové otázky veřejně dostupné, dá se na něj připravit jednoduchým učením nazpaměť.21
Test anglického jazyka se v současnosti skládá ze tří částí, a to čtení, psaní a mluvení. Ústní zkoušku
provádí úředníci USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) formou krátkého
interview. Čtecí část zkoušky se skládá ze tří vět, z nichž alespoň jednu musí zkoušená osoba přečíst
správně. V psané části naopak zkoušená osoba musí napsat alespoň jednu ze tří diktovaných vět
bezchybně.22
3.2.2

Poplatky za podání žádosti

Za podání žádosti o udělení občanství je každý žadatel povinen uhradit poplatek, který v současné
době činí 640$. Výše tohoto poplatku se však pravidelně mění, přičemž za poslední dva roky se zvýšil
o 55$ z původní částky 595$. Tato částka však může být za určitých podmínek, jako například že
žadatelův příjem nedosahuje ani 1,5x příjmu na hranici chudoby, snížena na částku 405$. 23 Pro
žadatele s vyšším příjmem však může být i tato částka stále příliš vysoká a představuje pro ně jen
těžce překonatelnou překážku.

4 Ideologická orientace
Otázka, zdali by dvojí občanství mělo být povoleno, rozděluje politiky i veřejnost do dvou skupin.
Příznivci tvrdí, že dvojí občanství samo o sobě nepředstavuje žádnou hrozbu, a tudíž není dán důvod
k tomu, aby byla lidem upírána jedna ze základních lidských svobod. Přijmutí dvojího občanství dle
jejich názoru umožňuje udržet si vztahy k více státům najednou a nenutí imigranty odtrhávat se od
svých kořenů. Odpůrci dvojího občanství naopak věří, že člověk nemůže být věrný více státům
najednou. Dvojí loajalita je dle jejich názoru přinejmenším diskutabilní a někteří ji považují dokonce až
za vlastizradu. 24

4.1

Republikánská strana

Republikánská strana je v otázce reformy imigračního sytému poněkud rozdělena. Její názory se dělí
do dvou hlavních proudů. Jedna skupina republikánů se zaměřuje na vytvoření platformy, která by
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22
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umožňovala snazší získání občanství především pro pracovní imigranty. Druhá skupina se zase snaží
za každou cenu zamezit nelegální imigraci prostřednictvím ochrany státních hranic. Strana jako celek
však klade důraz na nulovou toleranci pro ty, kteří hranice nelegálně překročí. Republikáni jsou dále
toho názoru, že stát by měl být schopen si své občany vybírat a upřednostňovat z nich pouze
kvalifikované pracovníky, kteří jsou v zemi aktuálně potřební, či ty, kteří již v USA mají alespoň část
své rodiny. 25 V otázce dvojího občanství republikánská strana zastává spíše skeptičtější názor.
Tradičněji zaměření republikáni poukazují na skutečnost, že loajalita by měla být poskytována
výhradně jednomu státu a že její dělení není přípustné. Poukazují také na zvýšenou míru kriminality u
imigrantů. Dalším argumentem pro zakázání dvojího občanství je skutečnost, že by se takto snadno a
efektivně docílilo poklesu objemu migrace.

4.2

Demokratická strana

Demokraté naopak věří, že Spojené státy americké by měly dále fungovat jako maják naděje pro lidi
hledající bezpečí. Proto bojují za práva imigrantů, kteří se po zvolení současného prezidenta cítí
ohroženi.26 Reforma imigračního systému by dle jejich názoru neměla spočívat v deportaci rodin, které
ačkoliv nelegálně, tak poklidně žijí na území Spojených států amerických. Zastávají proto umírněnější
postoj a bojují za umožnění občanství i pro ty, kteří se do země dostali nelegálním způsobem. 27
Pozornost by dle nich měla být naopak soustředěna na ty, kteří ohrožují bezpečnost amerických rodin.
Liberálnější

frakce

obvykle

zastávají

k dvojímu

občanství

umírněnější

postoj

a hlasují pro jeho zachování. Jako argument pro jeho povolení obvykle používají ochranu práv
imigrantů a celkovou podporu imigrace, kterou vnímají jako pozitivní jev s příznivými účinky na
americkou ekonomiku.28
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5 Řešení současné situace
Kromě komplexní reformy imigračního systému není pochyb o tom, že by měly být jednou a pro vždy
urovnány spory ohledně legálnosti dvojího občanství. Současný nežádoucí stav by bylo možné
odstranit přijetím zákona, který by stanovil, že je dvojí občanství povoleno a že složením slibu věrnosti
se žadatel o občanství nevzdává občanství svého domovského státu. Popřípadě by mohl být slib
změněn tak, aby bylo sporné ustanovení o zřeknutí se věrnosti pozměněno či zcela vypuštěno.
Kongresu je ponechán široký prostor pro obsáhlejší změny týkající se znění slibu věrnosti, přičemž
mohou být ze stávajícího znění nejen vypuštěny některá již překonaná ustanovení, ale také může být
znění slibu rozšířeno o nové a aktuální otázky. Naopak v případě, že Kongres dojde k závěru, že dvojí
občanství porušuje zásady, na kterých je postavena Ústava Spojených států amerických, je na místě
dvojí občanství zakázat. Kongres také může učinit další kroky směřující k tomu, aby byly po žadatelích
o občanství aktivně vymáhány kroky směřující k oficiálnímu zřeknutí se druhého občanství.
Vedle úpravy dvojího občanství by se měl Kongres věnovat také otázkám souvisejícím
s problematikou procesu udělování občanství. Především je nutné přehodnotit stávající systém testů
amerických reálií a testů anglického jazyka. Je na místě, aby Kongres zvážil, jestli jsou tyto testy
sestaveny vhodným způsobem, a to s přihlédnutím jak k jejich celkové nutnosti, tak také úrovni
složitosti.
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