
XR: Právní oddělení – pro rebely bez českého občanství 

Rychlozpráva pro rebelky a rebely ze všech planet vesmíru, co by jednou rády/rádi dosáhli v ČR na 

trvalý pobyt, případně na občanství a chystají se vlítnout do přímých akcí: 

• Jako cizinka/cizinec máte povinnost nosit s sebou platný doklad totožnosti vždy a všude – i 

do sprchy. Doklad totožnosti s sebou proto vezměte i pokud se chystáte účastníky přímých 

akcí jen podporovat jucháním s transparentem. Čeští občané tuto povinnost nemají a 

v případě, že je policista vesele vyzve k legitimaci, postačí jim sdělit své údaje ústně. V praxi 

se však nejspíše bude stávat, že policisté budou trvat na předložení dokladu všech tvorů. 

• V případě, že zvažujete získat v České republice trvalý pobyt či občanství a užít si tak zde i 

další roky sucha, je dobré vědět, jaké právní kotouly se aktuálně v ČR dějí.  

▪ Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra a pravidla vyhrabete v zákoně o 

státním občanství ČR. Ministerstvo vnitra si u žádostí o občanství vyžádá 

stanovisko policie a ta zpátky zašle informace o tom, zda neohrožujete 

bezpečnost státu, demokratické základy, zdraví, majetkové hodnoty aj., tuto 

informaci však uvede tajně a žadatel se tak nikdy nedozví, jak a co konkrétně 

ohrožuje. K této informaci se nedostane ani váš právník, ani soudce, ani váš 

kouzelník. Postup je sice opakovaně kritizován, nicméně zatím je posvěcen i 

soudy. Výsledek je tak takový, že udělení občanství má značně v rukou Policie 

České republiky a ani případný čistý trestní rejstřík zdaleka negarantuje, že by 

občanství bylo uděleno. 

▪ Trvalý pobyt je oprávnění, které uděluje Odbor azylové a migrační politiky 

Ministerstva vnitra podle zákona o pobytu cizinců. Ten bohužel pracuje 

s poměrně neurčitým pojmem ‚narušení veřejného pořádku‘, který je velmi 

často vykládán přehnaně široce. Proto může dojít k tomu, že se státní orgány 

mohou ohánět tímto termínem při případném neudělování/odebírání 

pobytového oprávnění. 

• Jsme přesvědčeni, že k těmto problémům u rebelek a rebelů při dodržování principů rebelie 

nedojde, nicméně chceme mít rebelstvo co nejlépe informované o veškerých rizikách. Pokud 

máte v hlavách více otazníků než vykřičníků, pošlete je na právní oddělení a doražte na NVDA 

tréninky. 

• Love, Rage, Courage & Solidarity sdílíme všichni společně – klima nezná hranice. 

Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o 

stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 

 


