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Úvod 

Státní občanství je jedním z nejdůležitějších institutů moderního právního státu. 

Z čistě právního pohledu spočívá jeho předpoklad především v určení podmínek statusu 

jednotlivce a v úpravě rozsahu práv a povinností této osoby a daného státu v pozitivní 

právní úpravě. Státní občanství však není jen otázkou regulace v právních předpisech. 

Občanství určitého státu spojuje danou skupinu osob mnohem silnějším poutem a má 

pro ně vyšší, ale i citovější význam. Spočívá nejen v loajalitě k danému státu a 

v sounáležitosti s ostatními občany, ale také ve věrnosti tradicím předků a v pocitu 

národní hrdosti.  

Především pocit národní hrdosti a určitého vlastenectví je právě v Rakouské 

republice (dále jen „Rakousko“) velmi silný. Rakušané jsou pyšní na svou kulturu a své 

tradice, na jazykové dialekty a na neponičenou přírodu a mají silnou tendenci si tyto své 

hodnoty chránit.  

V posledních letech dochází v zemích Evropy ke zvýšené migraci obyvatelstva. 

V Rakousku se jedná především o příliv nových osob, který je způsoben jednak 

prohlubujícím se procesem evropské integrace a s tím spojenou možností občanů 

Evropské unie studovat a pracovat v zahraničí, ale také zvýšeným množstvím 

přijímaných uprchlíků a dalších osob, žádajících o azyl.  

Příliv tak velkého množství osob, s mnohdy odlišnými kulturními i 

společenskými hodnotami, je pro Rakousko, stejně jako i pro další státy, samozřejmě 

komplikovaný. S touto situací se pojí další problém a to, že pravděpodobně alespoň 

některé z těchto nově příchozích osob nebo jejich potomci, budou chtít v Rakousku i v 

budoucnu pracovat, žít a založit zde rodinu a po několika letech nebo i desítkách let 

strávených na území tohoto státu budou patrně usilovat o získání státního občanství a o 

úplné začlenění do rakouské společnosti. 

V této souvislosti je nutno podotknout, že právní úprava státního občanství 

Rakouska již delší dobu neprošla větší systematickou změnou. Spolkový zákon o 
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rakouském státním občanství
1
 pochází již z roku 1985 a i přes četné novelizace se stále 

drží některých původních, v dnešní době možná již překonaných institutů. Ani rakouská 

právní teorie nevěnuje státnímu občanství patřičnou pozornost. Poslední větší 

dvousvazková učebnice o tomto institutu byla vydána Rudolfem Thienelem v letech 

1989
2
 a 1990.

3
 Od této doby ale uplynuly již téměř tři desetiletí, tři desetiletí neustálého 

vývoje a změn. V průběhu tohoto období uzavřelo Rakousko několik významných 

mezinárodních smluv týkajících se státního občanství a také vstoupilo do Evropské 

unie, což s sebou přineslo některé další podstatné společenské změny.  

Cílem mé diplomové práce je tedy podrobně rozebrat platnou právní úpravu 

rakouského státního občanství, kriticky ji zhodnotit a zodpovědět na otázku, zda je 

tato právní úprava stále aktuální a odpovídá naléhavým potřebám současnosti. 

Tedy zdali je schopna pružně reagovat na společenské změny a zda by nebylo 

vhodnější upravit některé oblasti odlišným způsobem. Aby ale bylo možno na dané 

otázky správně a výstižně odpovědět, je nutné se nejdříve s daným tématem podrobně 

seznámit.  

Obsahová struktura je následující. V úvodních, spíše teoretických, kapitolách 

bude vysvětlen pojem státního občanství a jeho základní znaky, stejně tak budou 

uvedeny i prameny rakouské právní úpravy. Dojde zde i k zevrubnému seznámení 

čtenáře se způsoby nabývání a pozbývání rakouského státního občanství. Jádro práce 

však tvoří část týkající se nabytí rakouského státního občanství na žádost. Zde budou 

podrobně rozebrána pozitivní i negativní kritéria relevantní pro vyhovění žádosti, 

pravidla a průběh příslušného řízení, a dále samozřejmě i judikatura k tématu udělení 

občanství na žádost. Na závěr uvádím vlastní stanoviska k dané problematice a kriticky 

hodnotím platnou rakouskou právní úpravu, a to opět především v oblasti získávání 

státního občanství na žádost. 

                                                 
1
 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft, BGBl. Nr. 

311/1985. In: RIS [online právní informační systém]. Bundeskanzleramt Wien. Dostupné z 

https://www.ris.bka.gv.at 
2
 THIENEL, Rudolf. Österreichische Staatsbürgerschaft – Band I. Wien: Österreichische Staatsdruckerei, 

1989.  
3

 THIENEL, Rudolf. Österreichische Staatsbürgerschaft – Band II. Wien: Österreichische 

Staatsdruckerei, 1990.  

https://www.ris.bka.gv.at/
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K zaměření práce především na oblast nabytí státního občanství na žádost jsem 

přistoupila jednak proto, že se dle mého názoru jedná o nejzajímavější část této 

problematiky a dále také z důvodu rozsáhlosti materie, týkající se státního občanství. Ze 

stejného důvodu je také mezinárodní a evropská právní regulace přiblížena čtenáři jen 

velmi stručně, stejně tak jako historický vývoj tohoto institutu. 

Je také důležité zdůraznit, že se tato práce zabývá pouze rakouským státním 

občanstvím. Nejedná se tedy o práci srovnávací a příklady z českého právního prostředí 

budou uváděny pouze výjimečně v odůvodněných případech. 
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1 Obecně o státním občanství 

Již na počátku této práce by bylo vhodné alespoň stručně uvést, kdy a kde vlastně 

pojem státního občanství vznikl a jaké jsou historické základy rakouského státního 

občanství. Až do druhé poloviny 18. století se většina obyvatel území tehdejších 

evropských mocností nalézala ve vztahu poddanství či nevolnictví, ať již k panovníkovi, 

šlechtě nebo duchovenstvu. Ke konci tohoto století však dochází k Velké francouzské 

revoluci a v roce 1789 také k vydání Deklarace práv člověka a občana, která velmi 

podstatným způsobem mění nazírání tehdejšího světa na uspořádání společnosti a činí 

významné rozdíly mezi institutem poddanstvím a státním občanstvím. Reakcí na 

společenské změny je následné zavedení institutu státního občanství do právních řádů 

mnoha evropských států.
4
 V Rakousku se tak stalo k 1. 1. 1812, kdy vstoupil v platnost 

nový rakouský občanský zákoník, ABGB,
5
 který zde platí dodnes.

6
 Další velká změna 

nastala až v 90. letech 20. století, kdy v rámci vzniku občanství Evropské unie dostal 

tento institut i nadstátní rozměr.
7
 

I v současné době je státní občanství považováno za jeden z nejvýznamnějších 

institutů právní teorie i praxe, jednak vzhledem ke svému významu pro jednotlivce, ale i 

pro svůj smysl v mezinárodních vztazích mezi státy.  

1.1 Pojem státního občanství 

Definovat pojem státního občanství není tak jednoduché, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Jedná se totiž nejen o pojem právní, státní občanství má samozřejmě i své 

politické a sociologické aspekty a bude tedy definováno různě z pohledu odlišných 

odvětví. Co se týče práva jako takového, není pojem státního občanství ve většině 

právních úprav výslovně specifikován a výklad tohoto pojmu je často svěřen právní 

teorii a praxi. 

                                                 
4
 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a 

nakladatelství, 2011, s. 15. 
5
 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Patent vom 1ten Junius 1811. JGS Nr. 946/1811 Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch, § 28 - 32. In: RIS [online právní informační systém].  
6

MUSSGER, Herbert. Einführung in das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht. In: MUSSGER, 

Herbert et. al. Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht. 6. Aufl. Wien: Juridica Verlag, 2001, s. 15. 
7
 FILIP, Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, 2011, op. cit., s. 16. 
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V Rakousku je pojem státního občanství definován v několika velkých 

výkladových slovnících
8
 a obecně se jím rozumí určitý zvláštní, blízký vztah fyzické 

osoby k Rakousku, ke kterému se váží určitá práva a povinnosti. V odborné literatuře je 

státní občanství definováno jako příslušnost fyzické osoby k určitému státu (státní 

občanství ve formálním smyslu). Tento právní vztah je relativně trvalý, existuje bez 

ohledu na faktické místo pobytu osoby a je zpravidla proti vůli fyzické osoby 

nezrušitelný.  Obsah státního občanství tvoří zvláštní práva a povinnosti (státní 

občanství v materiálním smyslu), které se týkají především základních činností 

nutných k zabezpečení fungování státu jako takového. Pouze občanům jsou přiznána 

některá základní práva a svobody, četná politická a sociální práva a právo na přístup 

k veřejným funkcím. Občanům také stát prostřednictvím svých konzulárních úřadů 

zaručuje pomoc a ochranu při pobytu v cizině. Mezi nejvýznamnější občanské 

povinnosti patří branná povinnost.
9
 

K pojmu státního občanství se pojí i některé další odborné výrazy, které je vhodné 

si hned na úvod vysvětlit. Jedním z nich je pojem obyvatel (Bewohner). Tento výraz má 

širší význam než pojem státní občan, jelikož zahrnuje všechny fyzické osoby, žijící na 

území daného státu. V této souvislosti je totiž nutné si uvědomit, že ne všechny osoby 

žijící v daném státu musí být nevyhnutelně jeho občany – žijí zde i cizinci, tedy osoby 

s cizí státní příslušností a apatridé, neboli osoby bez státní příslušnosti.
10

 Rozdíl mezi 

pojmem státní občan (Staatsbürger) a cizinec (Fremde) upravuje rakouská úprava 

velmi přesně, a to v § 2 zákona o státním občanství.
11

 Zde je stanoveno, že se bez 

rozdílu pohlaví považuje za občana osoba, která držitelem rakouského státního 

občanství je a za cizince osoba, která držitelem státního občanství není. Do kategorie 

                                                 
8
 Srov. SVINGER, Ute; WINKLER, Katharina. Österreichisches Rechtswörterbuch. 3. Aufl. Wien: 

Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014, s. 169. 

Srov. MAYER, Heinz. Fachwörterbuch zum Öffentlichen Recht. Wien: Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2003, s. 433. 
9
 MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 15. 

10
 SLÁDEČEK, Vladimír. Čl. 12 [Státní občanství]. In: SLÁDEČEK, Vladimír a kol. Ústava České 

republiky. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 178. 
11

RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft, BGBl. Nr. 

311/1985. In: RIS [online právní informační systém]. 
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cizinců tedy budou zahrnuty jednak osoby cizí státní příslušnosti, ale také osoby bez 

státní příslušnosti a osoby, jejichž státní příslušnost je nejasná.
12

 

 Kromě pojmu státní občanství (Staatsbürgerschaft) je v rakouské literatuře 

často používán i pojem státní příslušnost (Staatsangehörigkeit). Právní teorie se 

přiklání k názoru, že výraz státní příslušnost je širší, jelikož zahrnuje nejen fyzické 

osoby, ale také osoby právnické, které mají na území daného státu sídlo, a dále také 

některé movité věci spojené s daným státem, například lodě a letadla.
13

 V této práci 

však budou oba pojmy používány jako synonyma, stejně jako v mnoha rakouských 

publikacích. 

 V Rakousku se kromě výrazu spolkové občanství (Bundesbürgerschaft) 

používá i pojem zemské občanství (Landesbürgerschaft). Pro vysvětlení je nutno 

dodat, že Rakousko je federativní stát, který se člení na jednotlivé země, přičemž každá 

země má vlastní zemský sněm, zemskou ústavu a dle rozdělení kompetencí také právo 

vydávat zákony na svém území. Pojem spolkového i zemského občanství nalezneme v 

článku 6 rakouské Ústavy (Spolkový ústavní zákon),
14

 kde je stanoveno, že pro 

Rakouskou republiku platí jednotné státní občanství (odst. 1). Každý rakouský státní 

občan, který má trvalé bydliště (popř. pouze bydliště) na území některé země, má však 

z tohoto titulu také zemské občanství (odst. 2). Zde je nutno zdůraznit, že státní 

občanství je prvotní a zemské občanství je od něj pouze odvozené. Zemské občanství 

tedy nemá žádný samostatný státoobčanský obsah a určuje především okruh osob, které 

se mohou podílet na vytváření politické vůle dané země.
15

 

Veškeré tyto pojmy jsou definovány v literatuře, právních předpisech nebo 

judikatuře a můžeme je souhrnně označit pojmem právo státního občanství 

(Staatsbürgerschaftsrecht). Toto právní odvětví stanovuje především podmínky 

nabývání a pozbývání občanství daného státu, stejně tak jako průběh příslušného řízení. 

Jelikož si každý suverénní stát upravuje oblast svého státního občanství samostatně, 

                                                 
12

 FESSLER, Peter et. al. Das neue österreichische Staatsbürgerschaftsrecht. 7. Aufl. Wien: Ed. Juridica 

– Manz, 2006, s. 18.  
13

 THIENEL, Österreichische Staatsbürgerschaft – Band I, 1989, op. cit., s. 20. 
14

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundes-Verffassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930. In: RIS [online právní 

informační systém].  
15

 ÖHLINGER, Theo. Verfassungsrecht. 5. Aufl. Wien: WUV Universitätsverlag, 2003, s. 112. 
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může v jednotlivých úpravách samozřejmě docházet k menším či větším rozdílům. I tak 

je ale možné definovat některé základní principy státního občanství.
16

 

1.2 Základní principy státního občanství 

Základní principy státního občanství vychází v rámci Evropy často z obdobných 

historických a historicko-politických souvislostí a také z mezinárodního obyčejového 

práva. Zvyky a tradice byly samozřejmě v průběhu posledních staletí postupně 

upravovány i mezinárodními smlouvami a dohodami mezi státy a základní zásady 

státního občanství jsou tedy v dnešní době již kodifikovány. Tyto normy mají význam 

především pro systematickou interpretaci právních norem a také pro použití analogie. 

Pro Rakousko platí především těchto sedm základních principů, řazených sestupně dle 

důležitosti.
17

 

Ius sanguinis. Princip ius sanguinis, neboli právo krve, se uplatňuje při získání státního 

občanství při narození a vychází ze státní příslušnosti rodičů daného dítěte. Dle platné 

právní úpravy se narozené dítě stává občanem Rakouska, pokud má rakouské občanství 

alespoň jeden z jeho rodičů (u manželských dětí), jeho matka (u nemanželských dětí) 

nebo jeho otec (v případě legitimace). V tomto případě nabývá dítě občanství již 

okamžikem narození, přičemž není podstatné, zda se narodilo v domovském nebo cizím 

státě. Opakem k tomuto principu je ius soli, neboli právo místa, kdy dítě získává 

občanství státu, na jehož výsostném území se narodilo, bez ohledu na občanství jeho 

rodičů. Tento princip je uznáván především na americkém kontinentu, nalezneme jej ale 

i v rakouské úpravě, kde se vztahuje například na děti nalezené na území Rakouska, 

mladší šesti měsíců, s neznámou státní příslušností.
18

 

Zamezení dvojí a víceré státní příslušnosti. Snaha států zamezit dvojí a víceré státní 

příslušnosti osob má vcelku prostý důvod. Pokud je osoba státním občanem většího 

počtu států, nemusí být zřejmé, který z těchto států nad ní vykonává personální 

svrchovanost a vůči kterému státu má daná osoba primárně plnit své občanské 

povinnosti (např. brannou povinnost). Z těchto nejasností mohou samozřejmě vzniknout 

                                                 
16

 MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 15. 
17

GUMPRECHT, Johanna. Staatsbürgerschaftsrecht. In: AIGNER, Manuel et. al. Besonderes 

Verwaltungsrecht. Wien: Jan Sramek Verlag, 2016, s. 333. 
18

 MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 26-27. 
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konflikty zájmů mezi jednotlivými státy. V Rakousku dvojí a víceré státní občanství 

obecně dovoleno není. Proto se musí například cizinec před nabytím rakouské 

příslušnosti vzdát své příslušnosti původní; obdobně také rakouský státní občan 

pozbude své občanství, pokud nabude občanství cizí nebo vstoupí do vojenských služeb 

jiného státu. I zde jsou ale povoleny výjimky a dvojí občanství tedy může nastat, 

například pokud narozené dítě získá po každém z rodičů jinou státní příslušnost.
19

 Co se 

týče ostatních států Evropské unie, jejich právní úprava otázky dvojího občanství se 

může lišit.
20

 

Zamezení případům bezdomovectví. Jak již bylo definováno dříve, bezdomovec, 

neboli apatrida, je osoba, která nemá občanství žádného státu nebo jej popřípadě 

nemůže prokázat. Princip zamezování případům bezdomovectví je definován v několika 

mezinárodních smlouvách a stal se také jedním z obyčejových pravidel mezinárodního 

práva.
21

 Rakousko je vázáno touto zásadou především od roku 1972, kdy přistoupilo 

k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví z roku 1961.
22

 V právní úpravě se tato 

zásada projevuje v několika ustanoveních; například pokud se chce občan dobrovolně 

vzdát svého občanství, musí mít zároveň státní občanství jiného státu, aby mu bylo 

umožněno vystoupit ze státoobčanského svazku s Rakouskem. Obdobným případem 

zamezení bezdomovectví je nabytí občanství ex lege dítětem, které bylo nalezeno na 

území Rakouska.
23

 I přesto, že je Rakousko vázáno mezinárodními závazky, je 

v některých případech tento princip ze státních a politických důvodů porušen. Proto 

například dobrovolný vstup do vojenských služeb cizího státu má za následek zbavení 

rakouského občanství.
24

 

Rovné zacházení s ženami a muži. Zásada rovného zacházení je založena na principu 

rovnosti jednotlivců, bez ohledu na jejich pohlaví a rodinný stav, a vychází z některých 

                                                 
19

 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 334. 
20

 V dnešní době je dvojí státní občanství akceptováno v převažující většině států Evropské unie. Od 1. 1. 

2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů, je dvojí občanství připuštěno i v ČR. Státy, které dvojí státní občanství v zásadě 

nedovolují, jsou například Holandsko, Španělsko, Bulharsko, Litva nebo Lotyšsko. Citováno z:  Access to 

nationality. Dual citizenship. Migrant integration policy index [online]. © 2015 MIPEX. Dostupné z 

http://www.mipex.eu/access-nationality 
21

 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 nebo Úmluva o právech dítěte 

z roku 1989. 
22 

THIENEL, Österreichische Staatsbürgerschaft – Band II, 1990, op. cit., s. 125. 
23

 Zde můžeme vidět spojitost s principem ius soli zmíněným výše. 
24

 MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 26. 

http://www.mipex.eu/access-nationality
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mezinárodních závazků Rakouska.
25

 Zajímavé je, že v Rakousku byla rovnost zacházení 

v této oblasti realizována až novelou původního zákona o státním občanství v roce 

1983.
26

 Do té doby následovala žena i děti narozené v manželství státní občanství 

manžela. S otázkou rovnosti samozřejmě souvisí i rovnost manželských a 

nemanželských dětí, která byla v oblasti rakouského státního občanství výslovně 

upravena až novelou v roce 2013.
27

 Význam této novely spočívá především v tom, že 

narozené dítě může nabýt státní občanství také pouze po jednom z rodičů, není tedy již 

podstatné, zda se jedná o dítě manželské či nemanželské.
28

 

Privatautonomie. Většina rakouských učebnic řadí mezi základní zásady také princip 

tzv. Privatautonomie, který by se dal volně přeložit jako sféra autonomie jednotlivce ve 

věcech státního občanství nebo jako občanskoprávní samostatnost 

(staatsbürgerschaftsrechtliche Selbstständigkeit). V českých publikacích najdeme 

obdobný pojem, a to princip individuálního nabývání a pozbývání státního občanství, 

který by mohl mít podobný význam, dle mého názoru se však tyto dva pojmy obsahově 

odlišují.
29

 Tato odlišnost je pravděpodobně dána historickým vývojem obou zemí 

v posledních desetiletích. Co se týče rakouské právní nauky, znamená pojem 

Privatautonomie možnost každého jednotlivce nabývat a pozbývat rakouské občanství 

na základě své vlastní, svobodné a výslovně projevené vůle. Tento princip se uplatní 

například ve výše zmíněných případech sňatků osob dvojí státní příslušnosti, přičemž 

dle této zásady není v dnešní době ani žena, a samozřejmě ani muž, povinna přijmout 

státní občanství svého manžela. Dalším příkladem je nutnost obdržet výslovný a 

srozumitelný souhlas mladistvého (staršího 14 let), pokud pro něj jeho státní zástupce 

žádá nabytí cizího státního občanství a tím pádem i vzdání se občanství rakouského. 

                                                 
25

 Např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979. 
26

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1983 und Änderung des 

Gebührengesetzes 1957. BGBl. 170/1983. In: RIS [online právní informační systém].  
27

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985. BGBl. 136/2013. In: RIS 

[online právní informační systém].  
28

 SCHMITT, Thomas Rainer. Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2013. migraLex, Zeitschrift für 

Fremden und Minderheitenrecht. 2013, Heft 2, s. 38.  
29

 Rozdíl je spatřován především v tom, že dle českého pojmu je dán důraz na výraz sám za sebe, tedy v 

tom smyslu, že občan nabývá a pozbývá státní občanství sám za sebe, tedy za svou osobu a pro sebe; ne 

tedy pro nikoho jiného, ani z jednání jiné osoby, ani ve skupině. Rakouský výraz Privatautonomie ale dle 

názoru autora dává větší důraz na autonomii jednotlivce, na svobodu jeho rozhodování a na právo volby 

toho kterého státního občanství. – srov. př. FILIP, Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, 2011, op. 

cit., s. 27-28 a MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 27-28. 
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Tento princip se nejsilněji uplatňuje v případě nabytí státního občanství na žádost, popř. 

při projevu vůle se občanství vzdát. 
30

 

Jednota rodiny. Princip jednotného státního občanství rodiny je veden myšlenkou, aby 

členové rodiny v užším slova smyslu, tedy rodiče a jejich nezletilé děti, žijící v jedné 

domácnosti, byli příslušníky stejného státu a aby se na ně tedy vztahovala stejná 

občanskoprávní práva a povinnosti. Neméně důležité jsou i sociální, sociologické a 

psychologické aspekty. V rakouské úpravě se tento princip projevuje například u 

možnosti zahrnout nezletilé děti do žádosti o udělení občanství nebo v případech vzdání 

se občanství. Dále jsou speciálně upraveny zjednodušené podmínky pro nabytí 

občanství po uzavření manželství nebo registrovaného partnerství s rakouským 

občanem; zde se projevuje i princip rovnosti registrovaných partnerství a 

manželství. I přes nepochybný význam jednoty občanství rodiny je v poslední době 

dáván větší důraz na svobodné rozhodování jednotlivce a na výše zmíněný princip 

Privatautonomie. 
31

 

Úzký vztah k Rakousku. Tento princip se uplatní především při nabývání občanství na 

žádost, kdy je od cizinců požadováno silnější pouto ke státu. Důvodem pro tento 

požadavek je, aby udělení státního občanství bylo posledním krokem začlenění 

jedince do rakouské společnosti; ne tedy pouhým prostředkem k integraci. I proto je při 

udělení občanství na žádost nutno splnit zákonné požadavky, které zajišťují splnění 

podmínky úzkého vztahu k Rakousku, jako například několikaletý nepřerušený a 

zákonný pobyt na území státu nebo požadavek kladného postoje k Rakouské republice. 

Tento princip funguje i opačným směrem a ztráta úzkého vztahu ke státu může tedy vést 

i ke ztrátě občanství - například pokud se rakouský občan stane občanem cizího státu 

nebo vstoupí do jeho vojenských složek. 
32

  

Je zřejmé, že se jednotlivé principy navzájem prolínají nebo jsou na sobě závislé. Při 

jejich interpretaci či aplikaci je tedy vždy nutné brát zřetel na jejich vzájemné 

souvislosti a vztahy.   

                                                 
30

 MUSSGER, Österreichisches Staatsbürgerschaftsrecht, 2001, op. cit., s. 27-28. 
31

 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 335. 
32

 THIENEL, Österreichische Staatsbürgerschaft – Band II, 1990, op. cit., s. 126. 
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2 Právní prameny rakouské úpravy státního občanství 

Úprava státního občanství je silně ovlivňována stále se vyvíjejícím 

mezinárodním právem a samozřejmě i právem Evropské unie. Obecně ale i nadále 

spadá tato oblast výlučně do pravomoci jednotlivých států, které ji upravují na ústavní, 

zákonné i podzákonné úrovni. 

2.1 Mezinárodní právo 

Hlavními aktéry mezinárodního práva jsou suverénní státy. Definice pojmu stát 

byla vytvořena právníkem Georgem Jellinkem
33

 a uvedena v jeho díle Allgemeine 

Staatslehre (Všeobecná státověda) před více než sto lety; i v dnešní době však zůstává 

jedním z nejdůležitějších právních výkladů tohoto pojmu. Dle této definice musí každý 

stát mít tři elementy, a to stálé obyvatelstvo, určité území a státní moc. Pouze 

suverénní stát může tedy vykonávat osobní výsost nad svým obyvatelstvem a územní 

výsost v dané oblasti.
34

 

 Se suverenitou státu souvisí i výsostné právo každého státu upravit oblast svého 

občanství a určit, koho za svého občana považuje a koho nikoliv. Tato volnost však byla 

omezena rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora (MSD) v případu Nottebohm 

z roku 1955.
35

 Zde MSD vyjádřil názor, že stát nemusí uznat občanství jiného státu, 

pokud mezi tímto státem a daným občanem neexistuje skutečné pouto (genuine link). 

Toto pouto zahrnuje nejen trvalý pobyt osoby v daném státě, ale také účast občana na 

veřejném životě a existenci rodinných vztahů.
36

  

 Rakousko přistoupilo za dobu své existence k několika významným 

mnohostranným mezinárodním smlouvám, které mimo jiné ovlivňují i platné rakouské 

právo. Většina těchto smluv však nemá v Rakousku přímý účinek, což je způsobeno 

jednak tím, že úmluvy nejsou ani dle svého obsahu přímo vynutitelné, ale také tím, že 

k nim Rakousko uplatnilo určité výhrady. Obecnou praxí je tedy převzetí textu smluv 

do ustanovení národních právních předpisů.  

                                                 
33

 Georg Jellinek byl rakouský právník a právní teoretik; * 16. 6. 1851, Lipsko; † 12. 1. 1911, Heidelberg. 
34

 BEHAM, Markus; FINK, Melanie; JANIK, Ralph. Völkerrecht verstehen. Wien: Facultas, 2015, s. 80. 
35

 Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 6. 4. 1955. Případ Nottebohm (Lichtenštejnsko vs. 

Guatemala). I.C.J. Reports 1955, p. 4. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/ 
36

 UHL, Pavel. Čl. 12 (Státní občanství). In: RYCHETSKÝ, Pavel a kol. Ústava České republiky, Ústavní 

zákon o bezpečnosti České republiky, Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 176. 

http://www.icj-cij.org/
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Většina těchto smluv byla uzavřena ve 2. polovině 20. století. Nejvýznamnějším 

dokumentem týkajícím se úpravy osob bez státní příslušnosti je Úmluva OSN o 

omezení případů bezdomovectví z roku 1961,
37

 která reagovala na situaci nastalou po 

druhé světové válce, kdy bylo mnoho osob, především Židů, zbaveno státního 

občanství; úmluva však obsahuje i ustanovení, která mají zamezit bezdomovectví v 

budoucnu. Opačným problémem se jevila situace dvojího a vícerého státního občanství 

některých osob, která mohla vést ke konfliktům mezi státy o personální výsost nad 

danými osobami. Z tohoto důvodu přistoupilo Rakousko k Úmluvě o omezení případů 

vícerého státního občanství a vojenských povinností v těchto případech z roku 

1963,
38

 vytvořené na půdě Rady Evropy. Na počátku 80. let podepsalo dále Rakousko 

Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,
39

 zavazující 

státy zacházet rovným způsobem s ženami a muži a nečinit rozdíly mezi osobami na 

základě jejich pohlaví.
 40

 V posledních letech vznikly na půdě Rady Evropy další dva 

důležité dokumenty, a to Evropská Úmluva o státním občanství z roku 1997,
41

 která 

upravuje i situace několikerého občanství a brannou povinnost v těchto případech, a 

dále Úmluva o předcházení případům bezdomovectví ve vztahu ke vzniku 

nástupnických států z roku 2006,
42

 řešící jednak případy osob, které po rozpadu 

bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu zůstaly bez státní příslušnosti, ale také úpravu 

obdobných situací, které by mohly nastat v budoucnu.
43

 

2.2 Právo Evropské unie 

Rakousko je již od roku 1995 členem Evropské unie (EU) a je tedy vázáno nejen 

právem mezinárodním, ale i právem tohoto nadnárodního společenství. Co se týče 

úpravy státního občanství, zdaleka nejdůležitějším dokumentem je Smlouva o 

                                                 
37

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Übereinkommen zur Vermeiderung der Staatenlosigkeit. BGBl. 

538/1974. In: RIS [online právní informační systém].  
38

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Übereinkommen über die Vermeidung der Fälle mehrfachlicher 

Staatsangehörigkeit und über die Militärdienstpflicht in solchen Fällen. BGBl. 471/1975. In: RIS [online 

právní informační systém]. 
39

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. 

BGBl. 443/1982. In: RIS [online právní informační systém]. 
40

 THIENEL, Österreichische Staatsbürgerschaft – Band I, 1989, op. cit., s. 150 a násl. 
41

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Europäisches Übereinkommen über Staatsangehörigkeit. BGBl. III 

39/2000. In: RIS [online právní informační systém]. 
42

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Übereinkommen des Europarates über die Vermeidung von 

Staatenlosigkeit in Zusammenhang mit Staatennachfolge. BGBl. III 146/2010. In: RIS [online právní 

informační systém]. 
43

 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 344. 
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Evropské unii, neboli Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost k 1. 1. 1993 a 

která zavedla pojem občanství Evropské unie.
44

 Relevantním ustanovením je čl. 9 této 

Smlouvy, kde je stanoveno, že „Občanem Unie je každá osoba, která má státní 

příslušnost členského státu.“ Podstatou tohoto pojmu je, že každá osoba, která je 

občanem některého členského státu EU, je zároveň i unijním občanem. Zde je důležité 

zdůraznit, že občanství členského státu je primární a občanství EU je od státního 

občanství pouze odvozené, jak je ostatně dále stanoveno v  čl. 9: „Občanství Unie 

doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.“ Touto formulací EU zdůrazňuje, 

že občanství členských států jsou chráněna a jejich národní identita respektována.
45

 

S unijním občanstvím se samozřejmě pojí i zvláštní práva pro občany EU. Mezi 

nejdůležitější patří právo na svobodný pohyb a pobyt na území všech členských států. 

S tím souvisí i právo volit a být volen v komunálních volbách a ve volbách do 

Evropského parlamentu, a to v kterémkoliv členském státě dle místa bydliště. Unijní 

občané mají dále petiční právo k Evropskému parlamentu a právo obracet se na 

veřejného ochránce práv EU se stížnostmi na unijní instituce. Dále jim náleží 

diplomatická a konzulární ochrana při pobytu ve třetích zemích, pokud tam jejich 

domovská země nemá vlastní zastoupení. Všeprostupujícím principem je všeobecný 

zákaz diskriminace a s ním související právo občanů EU, aby s nimi bylo zacházeno 

stejně, jako s občany daného členského státu. Katalog unijních práv samozřejmě 

obsahuje i další oprávnění.
46

 

2.3 Ústavní úroveň 

Na ústavní úrovni upravuje oblast státního občanství především rakouská 

Spolková ústava
47

 a také jednotlivé zemské ústavy, které platí vždy v dané spolkové 

zemi. Co se týče Spolkové ústavy, nejdůležitější roli zde hraje již výše zmíněný čl. 6.  

V jeho odst. 1 ústavodárce uvádí, nedbaje na federální strukturu tohoto státu, že pro 

                                                 
44

 EVROPSKÁ UNIE. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, 2016/C 202/01. In: EUR-Lex 

[online právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné z http://eur-

lex.europa.eu  
45

 Srov. KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 132. 
46

 ÖHLINGER, Verfassungsrecht, 2003, op. cit., s. 92. 
47

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundes-Verffassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930. In: RIS [online právní 

informační systém]. 
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14 

 

Rakouskou republiku platí jednotné státní občanství.
48

 V odst. 2 je dále stanoveno, že 

každému státnímu občanu, který má místo trvalého bydliště v některé spolkové zemi, 

náleží i příslušné zemské občanství.
49

 Místo trvalého bydliště (Hauptwohnsitz) je 

dle odst. 3 založeno tam, kde se osoba usídlila s prokazatelným nebo z okolností 

vyplývajícím úmyslem, mít zde středobod svého života.
50

 Význam zemského občanství 

spočívá především v možnosti vykonávat politická práva na úrovni zemí; jedná se 

například o právo volit a být volen do zemského sněmu a do obecních rad obcí nebo o 

právo účastnit se referenda.
51

 

Ve vztahu státu jako celku (Bund) a každé jednotlivé země (Land) musí být 

samozřejmě vymezeno, co spadá do kompetence každého z nich. To je určeno v čl. 11 

odst. 1 Spolkové ústavy, kde je stanoveno, že co se týče oblasti státního občanství, 

vykonává stát moc zákonodárnou (včetně vydávání prováděcích předpisů) a země moc 

výkonnou. Svěření moci výkonné do rukou zemí a jejich úřadům, stejně jako široká 

možnost správního uvážení, však může vést k rozdílnému výkonu dané legislativy 

v jednotlivých zemích. 
52

 

 Občanům samozřejmě náleží i zvláštní práva a povinnosti. Rakousko nemá, na 

rozdíl od České republiky, žádný modernější katalog upravující souhrnně základní 

práva a svobody, přičemž jediným uceleným předpisem je stále platný Říšský zákon o 

všeobecných právech státních občanů z roku 1867,
53

 který je ale zaměřen pouze na 

práva občanů a neobsahuje mnoho dalších základních práv.
54

 I přesto ale můžeme 

vyjmenovat některá ústavně zaručená občanská práva, jako například právo na 

                                                 
48

 ENNÖCKL, Daniel. § 5 Der Status der Ausländer. In: MERTEN, Detlef; PAPIER, Hans-Jürgen; 

KUCSKO-STADLMAYER, Gabriele et. al. Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. 

Band VII/1 Grundrechte in Österreich. 2. Aufl. Wien: Manzsche  Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, 2014, s. 164. 
49

 Zemské zákony však mohou stanovit, že k získání zemského občanství není nutné bydliště trvalé, ale 

pouze bydliště. – Art. 6 (2) Bundes-Verffassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930. 
50

 Středobod života osoby je určen například trvalostí bydliště osoby na daném místě, místem výkonu 

zaměstnání, povolání nebo studia, ale také bydlištěm nezletilých dětí této osoby. 
51

 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 332. 
52

 REICHEL, David. Staatsbürgerschaft und Integration. Die Bedeutung der Einbürgerung für 

MigrantInnen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 38. 
53

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte 

der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, RGBl. Nr. 142/1867. In: RIS 

[online právní informační systém].  
54

 PERNTHALER, Peter. Österreichisches Bundesstaatsrecht. Lehr- und Handbuch. Wien: Verlag 

Österreich, 2004, s. 632. 
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svobodný vstup na území státu, svoboda pobytu, nemožnost vyhoštění nebo právo na 

ochranu před vydáním do ciziny. Mezi nejvýznamnější politická práva občanů patří 

volební právo, ať už na úrovni spolku, zemí, obcí nebo při volbě prezidenta republiky, 

stejně tak jako práva menšin. Také výkon některých činností, povolání nebo funkcí 

může být svěřen pouze rakouským občanům. Kromě práv mají státní příslušníci 

samozřejmě i povinnosti, kterými jsou zejména věrnost státu, dodržování právního řádu, 

branná povinnost pro muže a branné právo pro ženy.
55

 

2.4 Zákonná úroveň 

V Rakousku je státní občanství upraveno především v zákoně o rakouském 

státním občanství z roku 1985.
56

 V tomto předpise jsou definovány základní pojmy 

týkající se státního občanství a podrobně vymezeny možnosti jeho nabývání či 

pozbývání. Co se týče procesní stránky, v zákoně nalezneme i úpravu souvisejícího 

řízení a činnost příslušných úřadů, stejně tak jako povinnost obcí vést evidenci občanů a 

náležitosti centrálního registru občanů.
57

 

 Tento zákon prošel za více než 30 let své platnosti mnohými novelizacemi. Mezi 

nejvýznamnější patří novela z roku 2005, která zpřísnila už i tak vcelku striktní úpravu, 

a dále novela z roku 2013, díky které došlo naopak ke zjednodušení alespoň některých 

procesů a ke zvýhodnění určitých skupin. Novela 2005
58

 zostřila úpravu především 

v oblasti získávání občanství na žádost. Jedním z důvodů bylo stále se zvyšující 

množství občanství udělených v předešlých letech a snaha tato čísla snížit.
59

 Novela 

omezila možnost podat žádost o udělení státního občanství před uplynutím zákonem 

požadované doby, což bylo dříve ze zvláštních důvodů možné. Žadatelé musí dále 

prokázat znalost německého jazyka na požadované úrovni a mít základní znalosti 

demokratického právního řádu a vědomosti o historii Rakouska a dané spolkové země. 

Důvodem pro tyto požadavky je snaha, aby se noví občané ztotožnili s Rakouskem a 

podíleli se na politickém dění v republice. Vůle zákonodárce snížit počet žadatelů byla 
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 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 341. 
56

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft, BGBl. Nr. 
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 FASCHING, Wolfgang. Staatsbürgerschaftsrecht im Wandel. Wien: LexisNexis Verlag, 2015, s. 4. 
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 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2005, BGBl. I 37/2006. In: RIS [online 
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dále zdůrazněna i podstatným zvýšením poplatků za podání žádosti.
60

 Dalším 

projednávaným bodem byl institut dvojího státního občanství, ve kterém ale zůstal 

přístup zákonodárce i nadále velmi restriktivní a možnost dvojí státní příslušnosti 

rozšířena nebyla. Naopak došlo ke zjednodušení v oblasti znovuzískání a ponechání si 

rakouského občanství.
61

  

Velkým přínosem novely 2013
62

 je promítnutí principu rovnosti manželských a 

nemanželských dětí do textu zákona. Jak rakouským Ústavním soudním dvorem, tak i 

zákonodárcem byla původní úprava shledána jako již obsahově nevyhovující současné 

situaci a veškeré rozdíly v postavení manželských a nemanželských dětí byly 

odstraněny. Po této novele mohou tedy i nemanželské děti nabýt státní občanství ze 

strany svého otce. Dále došlo ke zjednodušení řízení pro adoptivní děti rakouských 

občanů a pro osoby, které byly nejméně 15 let úřady mylně považovány za Rakušany a 

jako s takovými s nimi bylo i zacházeno, tzv. domnělí Rakušané (Putativösterreicher); 

některé úlevy byly poskytnuty i osobám zdravotně postiženým.
63

 Také došlo ke 

zrychlení řízení pro obzvláště dobře integrované osoby, které prokáží vysokou úroveň 

znalosti jazyka nebo trvalé osobní začlenění do rakouské společnosti; u těchto osob byla 

podmínka nepřerušeného a zákonného pobytu v Rakousku snížena z deseti na šest let.
64

  

 K výše zmíněnému zákonu o rakouském státním občanství byla vydána tři 

prováděcí nařízení. Jedná se o nařízení o státním občanství z roku 1985,
65

 které 

nabylo účinnosti současně se zákonem a provádí jeho jednotlivé paragrafy. V roce 2006 

bylo dále vydáno nařízení o zkoušce pro účely udělování státního občanství,
66

 jež 

upřesňuje požadavky zavedené novelou 2005 a průběh a obsah zkoušky týkající 

se rakouských reálií. Posledním vydaným je nařízení o řízení k získání potvrzení dle 

§ 10 (6) zákona o rakouském státním občanství, upřesňující požadavky dříve 

                                                 
60
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netransparentního řízení o vydání potvrzení, nutného pro udělení státní příslušnosti za 

zvláštní zásluhy či výkony.
67
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3 Způsoby nabývání rakouského státního občanství 

Ustanovení týkající se nabývání státního občanství Rakouské republiky jsou 

umístěna ve druhé části zákona o rakouském státním občanství.
68

 Dle § 6 tohoto zákona 

lze nabýt občanství třemi způsoby a to ex lege na základě původu (§ 7, 7a, 8), na 

žádost s následným vydáním rozhodnutí o udělení občanství (§ 10 - 24) nebo na 

základě oznámení (§ 57, 58c, 59).
69

 Již dle tohoto rozdělení můžeme vidět, že rakouská 

systematizace se od té české liší. Rozeberme si tedy tyto jednotlivé způsoby. 

3.1 Nabytí na základě původu 

Nabytí státního občanství na základě původu (Erwerb durch Abstammung) nastává ze 

zákona ve třech případech – narozením (§ 7), legitimací (§ 7a) a u dětí nalezených na 

území Rakouské republiky (§ 8). 

Narození je nejčastějším způsobem získání občanství. Dítě, narozené rakouské matce, 

nabude státní občanství ze zákona v okamžiku svého narození. Po rakouském otci získá 

dítě občanství, pokud se narodí v manželství nebo u nemanželských dětí, pokud 

nejpozději ve lhůtě osm týdnů po narození dítěte otec své otcovství uzná nebo je určeno 

soudním rozhodnutím.
70

 Zajímavé je, že dítě nabývá občanství po svém rodiči i 

v případě, že rodič již zemřel, a to pokud byl k okamžiku své smrti rakouským státním 

občanem. V případě nabytí občanství na základě narození se uplatňuje princip ius 

sanguinis, tedy právo krve, které vyplývá jak ze strany matky, tak i otce. Pokud jsou 

tedy rodiče odlišné státní příslušnosti, získává dítě občanství od obou z nich a dochází 

ke vzniku dvojího státního občanství.
71

 

Druhým způsobem nabytí příslušnosti na základě původu je legitimace, která je 

postavena na roveň získání občanství narozením. Legitimace umožňuje, aby občanství 

nabylo nezletilé, svobodné dítě, které se narodilo mimo manželství a které nezískalo 

                                                 
68
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rakouské občanství dle § 7. Toto dítě nabývá k okamžiku uzavření manželství mezi jeho 

rodiči nebo po prohlášení dítěte za manželské ex lege státní občanství za předpokladu, 

že jeho otec byl k tomuto okamžiku (nebo k okamžiku své smrti) rakouským občanem. 

U nezletilého, který již dovršil 14. rok věku, je k platnosti legitimace nutno získat jeho 

písemný souhlas.
72

 

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že legitimace se nevztahuje na případ adopce a u 

adoptovaných dětí se tedy nejedná o nabytí občanství ex lege, ale o udělení občanství na 

žádost, ovšem za zjednodušených podmínek. 

Ač je daný zákon založen především na principu ius sanguinis, v případě dětí 

nalezených na území republiky se výjimečně uplatní princip ius soli, tedy právo místa. 

Touto úpravou se zákonodárce snaží zabránit případům bezdomovectví a vyhovět 

závazkům z mezinárodních smluv. Za nalezence označujeme děti, mladší šesti měsíců, 

které byly nalezeny na území Rakouska a nemají žádné státní občanství. Nalezenci jsou 

rakouskými státními občany dle původu, a to až do prokázání opaku.
 73

 

3.2 Nabytí na žádost 

Udělení nebo také propůjčení občanství (Erwerb durch Verleihung) umožňuje 

cizincům, kteří se usídlili na území Rakouska a chtějí se zde plně integrovat, získat 

státní občanství i jiným způsobem než na základě původu. Tomuto tématu bude 

věnována celá kapitola 5, kde si rozebereme jednotlivé případy i podmínky udělení 

podrobněji. Zde se tedy jedná pouze o stručný nástin k přiblížení dané problematiky a k 

seznámení se základními pojmy. 

Občanství lze udělit pouze na základě žádosti, podané osobně příslušnému úřadu. 

Z důvodu zachování jednoty rodiny může žadatel zahrnout do žádosti i své nezletilé a 

svobodné děti; manželé mohou podat žádost společnou. Příslušný úřad vede o návrhu 

následně správní řízení. V průběhu tohoto řízení má úřad povětšinou širokou možnost 

správního uvážení a občanství tedy udělit může, ale také nemusí (§ 10).
74

 Některé 
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osoby však mají na udělení občanství právní nárok (§ 11). Ten vzniká především, 

pokud se daný cizinec nachází v určitém privilegovaném postavení nebo se na něj 

vztahují zvláštní podmínky, příkladem jsou například manželé rakouských občanů nebo 

žadatelé o azyl.
75

 

V obou případech však musí daná osoba splňovat určité podmínky, které jsou 

předpokladem pro kladné vyřízení žádosti. Mezi všeobecné podmínky udělení 

občanství patří například nutnost zákonného a nepřerušeného pobytu na území 

Rakouska po určitou dobu, zajištění dostatečné obživy a bezúhonnost. Oproti tomu stojí 

překážky udělení občanství. Ty mohou být absolutní, což znamená, že pokud nastala 

byť i jen jedna z těchto překážek, státní občanství být uděleno nesmí, nebo relativní, 

které se váží na splnění jiné další podmínky. Absolutními překážkami jsou například 

některé skutečnosti dle zákona o cizinecké policii,
76

 opakované spáchání některých 

závažnějších správních přestupků nebo blízký vztah k extremistické nebo teroristické 

skupině. Relativní překážka nastává, pokud se cizinec nevzdal svého původního 

občanství, ač mu to bylo státem jeho původu umožněno a dovoleno. V některých 

případech či za zvláštních okolností mohou být tyto požadavky modifikovány či 

zjednodušeny. K tomu dochází například u bývalých rakouských občanů nebo při 

udělení občanství za zvláštní zásluhy.
77

  

Předpokladem udělení občanství je i nutnost prokázat integraci, začlenění do 

rakouské společnosti, což se děje formou zkoušky (§ 10a). Zákonem jsou vyžadovány 

dostatečné znalosti německého jazyka, základní znalosti demokratického právního řádu 

a z něj odvozených základních principů, stejně tak jako historie Rakouska a dané 

spolkové země.
78

 

 Po splnění všech podmínek a aplikaci správního uvážení vydá příslušný úřad 

konstitutivní správní rozhodnutí o vyhovění žádosti o udělení státního občanství. 

Před věcným udělením občanství složí žadatel před daným úřadem slib Rakouské 
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republice ve znění dle § 21 zákona o státním občanství. Poté je mu předán doklad o 

udělení rakouského státního občanství, čímž dojde k završení celého procesu.
79

 

3.3 Nabytí na základě oznámení 

V pořadí posledním způsobem získání rakouského občanství je jeho nabytí na 

základě oznámení (Erwerb durch Anzeige) a od předchozích způsobů se v některých 

aspektech odlišuje. Jak již bylo zmíněno výše, nabytí občanství na základě původu 

nastává bezprostředně ze zákona a k udělení občanství na žádost je potřeba 

konstitutivního rozhodnutí příslušného úřadu. Nabytí na základě oznámení se procesně 

nachází mezi těmito dvěma způsoby. Daná osoba nejprve učiní písemné oznámení 

příslušnému úřadu a následně je nabytí občanství stanoveno rozhodnutím vlády dané 

spolkové země. 

Nabýt občanství na základě oznámení je možné pro tři skupiny osob, a to pro 

oběti národního socialismu (§ 58c),
80

 pro takzvané domnělé Rakušany (§ 57) a pro 

osoby, u kterých bylo občanství odvozeno od domnělého rakouského původu (§ 59).
81

 

Jako oběť národního socialismu je označen bývalý rakouský státní příslušník, 

který musel uprchnout do zahraničí před nebezpečím, které mu hrozilo ze strany 

nacistického režimu. Tyto osoby totiž povětšinou získaly státní příslušnost státu, do 

kterého se uchýlily, a pozbyly tedy svou příslušnost rakouskou. Jako náhradu jim zákon 

poskytuje možnost znovuzískání rakouského občanství, a to na základě písemného 

oznámení. Podmínkou je, že osoby uprchly před 9. 5. 1945 a že důvodem jejich 

emigrace bylo pronásledování orgány nacistického režimu nebo stíhání z důvodu hájení 

demokratických základů Rakouské republiky, popřípadě obava z této perzekuce. Pokud 

jsou dané podmínky splněny, stanoví úřad v písemném rozhodnutí, že osoba znovu 

nabyla rakouské občanství, a to ke dni, kdy bylo oznámení podáno příslušnému úřadu. 
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Při splnění daných předpokladů má jedinec na udělení občanství právní nárok. Osoby 

v tomto postavení mají také právo ponechat si již nabytou příslušnost cizího státu.
82

 

 Následující dva způsoby se vztahují především na nápravu nejasností a omylů, 

které samozřejmě mohou nastat, a proto je více než vhodné je upravit i zákonem. 

Domnělým Rakušanem (Putativösterreicher) je osoba, která byla bez svého zavinění a 

nejméně po dobu 15 let mylně považována rakouskými úřady za státního občana a jako 

s takovou s ní bylo také nakládáno; byl jí například vydán rakouský občanský průkaz 

nebo cestovní pas. Poté, co úřad zjistí, že bylo s danou osobou takto mylně jednáno, 

musí ji o celé věci písemně informovat a poučit ji o následném postupu. Jedinec má 

poté lhůtu šest měsíců na podání oznámení, na základě kterého mu bude zpětně uděleno 

rakouské občanství, a to k okamžiku prvního mylného jednání úřadů. Na udělení má 

daná osoba právní nárok.
83

 

 Poslední způsob nabytí občanství na základě oznámení je v zákoně upraven 

kvůli komplikacím, které by mohly vyvstat v případě domnělého rakouského původu. 

Tato situace nastává, pokud bylo na základě určení otcovství zjištěno, že rakouský otec 

dané osoby, od kterého tato osoba odvozuje své rakouské státní občanství, byl pouze 

jejím otcem domnělým. Právním následkem je, že i občanství na základě původu tato 

osoba nabyla pouze domněle a občanem tedy vlastně nikdy ani nebyla. Po tomto zjištění 

informuje úřad jedince o dané věci a následně vydá rozhodnutí, kterým je osobě zpětně 

přiznána rakouská státní příslušnost, a to k okamžiku narození, popř. k okamžiku 

legitimace. 

 V případě nabytí občanství na základě oznámení platí zjednodušené 

podmínky. Jedinci nemusí splňovat předpoklad zákonného a nepřerušeného pobytu, 

skládat zkoušku prokazující integraci do rakouské společnosti, ani dokazovat dostatečné 

zabezpečení obživy. V případě obětí národního socialismu a u domnělých Rakušanů je 

nutno splnit všechny ostatní všeobecné podmínky pro udělení občanství dle § 10 (1); u 
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osob s domnělým rakouským původem je však z důvodu blízkého vztahu k nabytí 

občanství na základě původu od nutnosti splnit všeobecné podmínky zcela upuštěno.
84
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4 Způsoby pozbývání rakouského státního občanství  

Státní příslušnost lze samozřejmě nejen nabýt, ale také pozbýt. Ztráta občanství 

může být vynucená státem a v tomto případě funguje jako sankce za určité jednání dané 

osoby; občanství se ale může jednotlivec vzdát i písemným projevem vůle, tedy 

dobrovolně.  

Způsoby pozbývání rakouského občanství jsou upraveny ve třetí části zákona o 

rakouském státním občanství,
85

 přičemž konkrétní důvody pro ztrátu příslušnosti jsou 

vyjmenovány v § 26. Dle tohoto ustanovení jsou důvody pozbytí občanství následující: 

nabytí cizího občanství (§ 27 a 29), vstup do vojenské služby cizího státu (§ 32), 

zbavení občanství (§ 33 - 36) a vzdání se občanství (§ 37 a 38).
86

 Tyto skutečnosti by 

měly být dle znění daného paragrafu vyjmenovány taxativně; nemělo by tedy být možné 

pozbýt občanství na základě jiného důvodu. V praxi však existují některé další příčiny, 

které z právní úpravy vyplývají implicitně a na základě kterých je možné pozbýt 

občanství zpětně. Jedná se například o situace, kdy nebyly plně splněny podmínky pro 

udělení příslušnosti a z tohoto důvodu následně došlo k obnově řízení nebo pokud bylo 

rozhodnutí o udělení státního občanství zrušeno Ústavním soudním dvorem či Správním 

soudním dvorem.
87

 

 Ztráta občanství má účinky i na nezletilé, svobodné děti dané osoby. Pozbytí 

občanství se však na dítě vztahuje jen tehdy, pokud ani jeho druhý rodič nemá 

rakouskou příslušnost. Odlišné je to u manželů, kde ztráta státní příslušnosti jednoho 

z nich nemá účinky na občanství druhého. Poté, co rozhodnutí o pozbytí občanství 

nabude právní moci a vykonatelnosti, použijí se na dané osoby předpisy týkající se 

cizinců.
88

 

Rozeberme si nyní jednotlivé způsoby pozbývání státního občanství vyjmenované 

v § 26 výše uvedeného zákona. 
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4.1 Nabytí cizího občanství 

Rakouskou státní příslušnost pozbude ex lege ten, kdo na základě žádosti o 

udělení občanství, prohlášení nebo výslovného souhlasu nabude občanství cizího státu, 

aniž by mu předtím bylo úředním rozhodnutím povoleno, aby si ponechal i své původní 

rakouské občanství (§27).
89

 

Pro pozbytí občanství ex lege je určující to, zda se jednalo o aktivní, pozitivní 

projev vůle a zda tato vůle směřovala primárně k získání cizí státní příslušnosti.
90

 

Pokud tedy například osoba uzavřela manželství s příslušníkem jiného státu (primárním 

cílem tedy bylo uzavření manželství) a dle zákonů dané cizí země nabyla i toto cizí 

občanství, k pozbytí rakouské příslušnosti nedochází.
91

 

Zákon umožňuje i současné ponechání si rakouského občanství, ovšem pouze 

za určitých podmínek. Daná osoba musí podat žádost o ponechání si rakouské 

příslušnosti, která musí být schválena rozhodnutím příslušného rakouského úřadu, a to 

předtím, než osoba nabude cizí státní občanství. Nabytím cizího státního občanství 

totiž pozbude to rakouské ex lege; pokud tedy podá návrh na ponechání si rakouské 

příslušnosti až po nabytí cizího, není již možné, aby bylo dané osobě ponechání 

občanství přiznáno zpětně.
92

 

Obecně lze říci, že má jedinec na schválení žádosti o ponechání si rakouského 

občanství právní nárok, ovšem pouze za určitých přesně určených podmínek (viz 

dále). Zde je důležité zdůraznit, že se jedná pouze o subjektivní právo jednotlivce na 

schválení žádosti; nejedná se tedy o právo zaručené ústavně.
93

  

Na základě schvalujícího rozhodnutí úřadu tady může dojít k situaci dvojího 

státního občanství dané osoby. Jelikož se však rakouská právní úprava snaží tomuto 

institutu zabránit, bude jedinci ponechání si rakouského občanství povoleno pouze, 
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pokud spadá do některé ze tří kategorií, taxativně vyjmenovaných v § 28 zákona o 

státním občanství:  

1. ponechání je v zájmu republiky,
94

 a to z důvodu již poskytnutých nebo 

očekávaných výkonů anebo z jiného důvodu hodného zvláštního zřetele;  

2. možnost ponechání si občanství pro osoby, které nabyly rakouskou příslušnost 

na základě původu, a to na základě obzvláště důležitého důvodu týkajícího se 

soukromého nebo rodinného života;
95

  

3. žádost týkající se ponechání si občanství u nezletilých dětí bude také schválena, 

pokud to je v zájmu dítěte. 

Dané osoby musí také splňovat všeobecné podmínky nutné pro udělení státního 

občanství na žádost, zmíněné v předchozí kapitole (§ 10), s ponecháním rakouského 

občanství musí souhlasit cizí stát, o jehož občanství jedinec usiluje, a příslušnost cizího 

státu musí být nabyta do dvou let od vydání úředního rozhodnutí o ponechání si 

občanství.
 96

 

4.2 Vstup do vojenských služeb cizího státu 

Dle velmi stručného § 32 zákona
97

 pozbude rakouské občanství ten, kdo 

dobrovolně vstoupí do vojenských služeb cizího státu. V dřívější úpravě se jednalo o 

pozbytí ex lege; po novele tohoto zákona, účinné od 1. června 2011,
98

 však dojde 

k odnětí občanství až na základě rozhodnutí vlády příslušné spolkové země.
99

 

 Podstatným kritériem pro vydání tohoto rozhodnutí je, zda osoba vstoupila do 

cizích vojenských služeb dobrovolně. Pokud tedy ke vstupu došlo na základě omylu, 

z donucení nebo kvůli povinnostem k danému státu (např. osoby s dvojí státní 
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příslušností), k odnětí rakouského občanství nedochází. S dobrovolností souvisí i to, zda 

je daná osoba způsobilá samostatně projevovat svou vůli a zavazovat se k právům a 

povinnostem v daném případě. Pokud tedy občan není k tomuto jednání sám oprávněn, 

dojde ke ztrátě státního občanství jen tehdy, pokud se vstupem do vojenských služeb 

cizího státu souhlasí jeho zákonný zástupce.
100

 

 Typickým příkladem je dobrovolný vstup do francouzské cizinecké legie nebo 

do izraelských vojenských služeb.
101

 

4.3 Zbavení občanství 

Rakouská právní úprava zná i další způsoby, kterými je možno sankciovat určitá 

jednání občanů, jež mohou vést ke zbavení občanství. Jedná se o tři případy, přičemž ve 

všech dochází k odnětí příslušnosti na základě rozhodnutí vlády dané spolkové země, 

tedy nikoliv ex lege. 

Rakouskému občanovi je možné státní příslušnost odebrat, pokud je činný ve 

službě cizího státu a pokud zároveň tímto svým chováním závažně poškozuje zájmy 

nebo vážnost Rakouské republiky. Zde je důležité, aby byly splněny obě podmínky 

kumulativně. Pod pojmem služba ve smyslu § 33 zákona
102

 se rozumí jak výkon 

výsostné státní správy, tak i výkon správy nevýsostné, realizované v soukromoprávních 

vztazích; může se tedy jednat o vztah veřejnoprávní i soukromoprávní. Ve vztahu 

speciality k tomuto ustanovení stojí již výše zmíněné odnětí občanství z důvodu vstupu 

do vojenských služeb cizího státu (§ 32).
103

 

Druhá možnost zbavení občanství nastává, pokud se státní příslušník dobrovolně 

podílí na činnosti organizované ozbrojené skupiny, která se aktivně účastnící bojů 

v zahraničí v rámci ozbrojeného konfliktu. V zákoně je však výslovně stanoveno, že 

tento postup je možný pouze v případě, že se daná osoba následně nestane apatridou, 
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tedy osobou bez státního občanství. V praxi to znamená, že odnětí příslušnosti tímto 

způsobem je možné pouze v případě osob majících dvojí státní občanství.
104

 

Poslední způsob odnětí státní příslušnosti souvisí se splněním podmínek 

týkajících se udělení občanství na základě žádosti. Pokud totiž osoba podá žádost o 

udělení rakouské příslušnosti a tomuto návrhu je vyhověno a občanství je uděleno, má 

daný jedinec dva roky na to, aby zařídil veškeré administrativní záležitosti a vzdal se 

svého původního občanství. Pokud se však tato osoba v dané lhůtě svého původního 

občanství nevzdá, ačkoliv jí to bylo státem jejího původu umožněno a dovoleno, bude 

jí rakouské občanství písemně odňato. O tom musí být jedinec poučen alespoň šest 

měsíců předem. Odebrání příslušnosti tímto způsobem je však možné maximálně do 

šesti let od okamžiku udělení občanství na žádost.
105

 

4.4 Vzdání se občanství 

Státní příslušnosti se lze samozřejmě i vzdát. Tato situace nastává především u 

osob, které dlouhodobě pobývají v cizím státě a vzdáním se rakouského občanství 

usilují o nabytí občanství cizího státu. 

Občan se může své příslušnosti zříci písemným prohlášením o vzdání se 

občanství Rakouské republiky podaným k příslušnému orgánu vlády dané spolkové 

země. Mezi podmínky vzdání se občanství (§ 37)
106

 patří nutnost být držitelem cizí 

státní příslušnosti (nebo mít její udělení alespoň přislíbené), proti osobě dále nesmí být 

v Rakousku vedeno žádné trestní řízení nebo výkon trestu kvůli činu, za který hrozí 

nejméně šest měsíců trestu odnětí svobody a osoba nesmí být příslušníkem rakouské 

armády. U mužů jsou zde navíc i další podmínky, jež se snaží zabránit tomu, aby se 

muži vyhýbali branné povinnosti.
107

 I v tomto případě je ale v zákoně výjimka a tyto 
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podmínky tak nemusí splňovat osoba, která má po dobu alespoň pěti let nepřerušený 

hlavní pobyt mimo území Rakouska.  

Pokud jsou všechny uvedené podmínky splněny, pozbývá osoba rakouské 

občanství ex lege k okamžiku doručení prohlášení příslušnému úřadu. O tom následně 

zemská vláda vydá potvrzující rozhodnutí.
108

 

 

 Je zřejmé, že možnosti pozbývání rakouského občanství jsou mnohem širší než 

ty, které jsou připuštěny českým právním řádem. Zajímavé je, že některá ustanovení 

rakouského zákona o státním občanství by byla v České republice vlastně protiústavní. 

Jednalo by se například o paragrafy věnující se zbavení státního občanství, přičemž 

v našem právním řádu je tento institut zakázán, a to v čl. 12 odst. 2 Ústavy,
109

 který 

stanovuje, že „nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství“.
110

 

 

Nyní se ale již pojďme věnovat hlavnímu tématu této práce, kterým je nabytí 

rakouského státního občanství na žádost.  
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5 Nabytí rakouského státního občanství na žádost 

Cizinci, kteří se usadili v Rakousku a chtějí se plně začlenit do společnosti, 

mohou požádat o udělení státního občanství. Na toto udělení může být v některých 

zvláštních případech právní nárok, povětšinou se však jedná o nabytí státní příslušnosti 

na základě správního uvážení, které daný úřad v každém jednotlivém případě aplikuje. 

U obou způsobů je nutné, aby žadatel nejdříve osobně podal písemnou žádost danému 

úřadu, který o ní poté vede správní řízení. Aby mohlo být žádosti vyhověno, musí osoba 

splňovat předpoklady nutné pro udělení občanství dle zákona o státním občanství a 

nesmí u ní nastat překážky, které by propůjčení státní příslušnosti vylučovaly.
111

 V 

průběhu řízení zkoumá úřad splnění daných podmínek, samostatně je posuzuje a vydává 

rozhodnutí.
112

 

5.1 Předpoklady udělení občanství  

Pozitivní kritéria, neboli také předpoklady pro udělení občanství 

(Verleihungsvorraussetzungen), jsou vyjmenovány v § 10 odst. 1 zákona pod čísly 1 – 

8
113

 a pozornost jim ve svých rozhodnutích věnuje i rakouský Správní soudní dvůr. Dle 

jeho stálé judikatury platí, že jednotlivá kritéria se posuzují samostatně a musí být 

splněna kumulativně a nezávisle na ostatních.
114

 Předpoklady jsou následující: 

5.1.1 Zákonná a nepřerušená délka pobytu 

Žadatel musí prokázat, že má nejméně po dobu deseti let zákonný a nepřerušený 

pobyt na území Rakouska. K tomu zde musí být daná osoba alespoň pět z daných deseti 

let usazena. Pod pojmem usazení se je dle zákona
115

 myšlen faktický nebo do budoucna 

zamýšlený pobyt v Rakousku, který osoba vykonává za účelem, aby zde měla středobod 

svého života, trvalé bydliště nebo aby zde vykonávala výdělečnou činnost, která není 

pouze činností přechodnou. O zákonný pobyt se jedná, pokud k němu má osoba legální 
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titul (např. povolení k pobytu nebo pracovní vízum).
116

 K přerušení délky pobytu 

dochází například pravomocným rozhodnutím o zákazu pobytu, výkonem trestu odnětí 

svobody ve věznici po dobu delší než šest měsíců nebo pokud se daná osoba zdržovala 

mimo území Rakouska po dobu delší než 20% požadované délky pobytu. Po přerušení 

začíná daná doba běžet od počátku.
117

 

5.1.2 Bezúhonnost 

Žadatel musí být dále také bezúhonný ve smyslu zákona o státním občanství. 

Proti této osobě nesmí být v Rakousku vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, za 

který hrozí trest odnětí svobody. Překážkou je, i pokud je v Rakousku proti žadateli 

vedeno řízení pro spáchání finančně-správního přestupku nebo pokud byl za tento 

přestupek k trestu odnětí svobody již pravomocně odsouzen. Občanství také nemůže být 

uděleno tomu, kdo byl rakouským nebo zahraničním soudem k trestu odnětí svobody za 

úmyslný trestný čin již pravomocně odsouzen. Zde je nutno dodat, že již zahlazená 

soudní rozhodnutí vyhovění žádosti nebrání. Rozsudky zahraničních soudů jsou 

relevantní pouze za předpokladu, že je daný čin trestný i podle rakouského práva a že 

průběh řízení odpovídal požadavkům stanoveným v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod.
118

 

5.1.3 Soulad s mezinárodními vztahy a zájmy státu 

Občanství dále nebude uděleno, pokud by tím mohly být podstatně poškozeny 

mezinárodní vztahy Rakouska s jinými státy nebo zájmy republiky jako takové. Tato 

situace může nastat v případě zvláštního blízkého vztahu mezi žadatelem a státem jeho 

původu; příkladem z judikatury je příslušnost daného jedince k bezpečnostním složkám 

nebo ke zpravodajským službám cizího státu.
119

 Udělení občanství určité osobě také 
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nesmí vést k objektivně oprávněné negativní kritice ze strany ostatních států a tím 

k poškození dobré pověsti Rakouska na mezinárodní scéně.
120

 

5.1.4 Kladný postoj ke státu 

Z dřívějšího chování žadatele musí také dále vyplývat, že zastává kladný postoj 

k Rakouské republice a že nepředstavuje nebezpečí pro národní bezpečnost, veřejný 

pořádek ani pro jiné veřejné zájmy dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.
121

 Kladný postoj žadatele k republice je přezkoumáván příslušným 

úřadem v rámci správního řízení o udělení občanství. Úřad se zaměřuje především na 

zkoumání politického smýšlení dané osoby, což má zaručit, aby nedocházelo k 

přijímání osob s nedemokratickými postoji do rakouského státního svazku. Úřad dále 

prověřuje potenciální nebezpečí, která by mohla hrozit veřejným zájmům státu, přičemž 

v tomto případě může vzít v úvahu i již zahlazená odsouzení za trestné činy nebo za 

určité správní přestupky.
122

 

5.1.5 Dostatečně zajištěná obživa 

Žadatel musí dále také prokázat, že má prostředky k tomu, aby byla dle § 10 

odst. 5 zákona o státním občanství jeho obživa dostatečně zajištěna. Těmito prostředky 

jsou trvalé a pravidelné příjmy, pocházející z odměny ze zaměstnání, z výdělků ze 

samostatně výdělečné činnosti, ze zákonných nároků na výživné nebo z pojistného 

plnění.
123

 Výše příjmů je stanovena jako průměrný příjem za dobu 36 měsíců z 

posledních šesti let, přičemž příjmy za posledních šest měsíců před podáním žádosti 

jsou započítány povinně. V daném časovém období musí být žadatel schopen uživit se 

ze svých vlastních příjmů, aniž by mu byly poskytnuty dávky sociální pomoci od 

územních celků. Požadovaná výše těchto příjmů je dána v § 293 zákona o všeobecném 
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sociálním pojištění
124

 a je každý rok měněna. Pro kalendářní rok 2017 je stanovena 

částka 889,84 € pro jednotlivce a 1 334,17 € pro manžele nebo registrované partnery. 

Dále je nutno dodat, že novelou zákona o státním občanství z roku 2013 došlo k jistému 

zmírnění těchto podmínek a tak je od tohoto požadavku upuštěno například u osob 

zdravotně postižených nebo u osob s trvalým závažným onemocněním, které si obživu 

bez vlastní viny ani obstarat nemohou; v těchto případech je ovšem zapotřebí 

odborného lékařského posudku. Na závěr je nutno uvést, že v posledních letech dochází 

ohledně tohoto tématu k četným diskuzím, jejichž tématem je nejen výše požadované 

částky, ale i metoda výpočtu příjmů.
125

 

5.2 Překážky udělení občanství 

Kromě kladných požadavků stanoví zákon i kritéria negativní, neboli překážky 

udělení příslušnosti (Verleihungshindernisse). Ty jsou formulovány v § 10 odst. 2 pod 

čísly 1 - 7 zákona o státním občanství a jedná se o překážky absolutní, což znamená, že 

pokud je dána byť i jen jedna z nich, státní příslušnost udělena být nesmí.
126

 

5.2.1 Spáchání určitých činů dle zákona o cizinecké policii 

Pokud byl žadatel pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu nebo 

správního přestupku dle § 53 odst. 2 a 3 zákona o cizinecké policii a tento trest ještě 

nebyl zahlazen, nesmí mu být státní příslušnost udělena. Mezi tyto skutečnosti patří 

například podvodné získání povolení k pobytu, uzavření fiktivního manželství, 

prostituce nebo převádění ilegálních imigrantů.
127

 

5.2.2 Spáchání určitých závažných přestupků 

Udělení občanství je dále vyloučeno, pokud byla daná osoba více než jedenkrát 

pravomocně odsouzena za spáchání určitých závažných přestupků. Jedná se například o 

případy řízení dopravních prostředků bez řidičského průkazu či pod vlivem návykové 

látky nebo o provozování živnosti bez živnostenského oprávnění. Spadají sem i další 
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závažné přestupky dle některých zákonů, kupříkladu dle zákona o usazování a pobytu 

v Rakousku nebo dle zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků.
128

 

5.2.3 Provinění proti předpisům týkajícím se pobytu 

Občanství nesmí být dále uděleno osobě, která se určitým způsobem provinila 

proti předpisům týkajícím se pobytu a proti které jsou z tohoto důvodu prováděna 

zvláštní opatření. Žádosti tedy nelze vyhovět, pokud bylo proti osobě zahájeno řízení o 

ukončení pobytu na území Rakouska, přičemž zde je určující již pouhé zahájení řízení. 

Občanství nebude dále uděleno ani tomu, proti komu bylo vydáno rozhodnutí o zákazu 

pobytu nebo o zákazu vstupu na území státu. Překážkou je, i pokud existuje vykonatelné 

rozhodnutí o navrácení osoby do státu jejího původu, ať už se jedná o rozhodnutí 

Rakouska nebo jiných států EHP či Švýcarska.
129

 

5.2.4 Blízký vztah k extremistické nebo teroristické skupině 

Poslední absolutní překážkou udělení občanství je, pokud má žadatel blízký vztah 

k extremistické či teroristické skupině nebo pokud s ohledem na jeho okolí není možné 

tento vztah vyloučit. Tento blízký vztah nastává nejen u aktivních členů, ale i pokud je 

osoba, byť i jen neveřejně, známým sympatizantem, sponzorem nebo jiným 

podporovatelem některé z těchto nebezpečných skupin.
130

  

5.3 Další podmínky udělení občanství 

5.3.1 Vzdání se původního státního občanství 

Na rozdíl od všech výše jmenovaných absolutních překážek je skutečnost, že se 

žadatel nevzdal své původní státní příslušnosti, pouze překážkou relativní. Právní 

úprava se nachází v § 10 odst. 3 zákona o státním občanství
131

 a snaží se zabránit 

dvojímu státnímu občanství a z toho plynoucím konfliktům zájmů mezi státy. Z tohoto 

důvodu musí cizinec vykonat veškerá jednání směřující ke vzdání se původní státní 

příslušnosti, pokud to pro něj je možné a přípustné a nesmí úmyslně usilovat o 

ponechání si původního občanství. Pokud žadatel tato jednání neučiní, není možné jeho 
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žádosti vyhovět.
132

 Pokud ale propuštění z původního svazku možné a přípustné není, 

může být žadateli i tak, při splnění všech ostatních podmínek, rakouská příslušnost 

udělena. 

V praxi však mnoho států propustí svého příslušníka ze státoobčanského svazku 

pouze za předpokladu, že cizí státní občanství již bylo propůjčeno nebo pokud je 

budoucí udělení alespoň určitým způsobem přislíbeno. Dle § 20 rakouského zákona o 

státním občanství bude cizinci udělení státní příslušnosti přislíbeno, pokud mu to 

umožní nebo zjednoduší vystoupení z původního svazku. Rakouské občanství však 

bude uděleno pouze za předpokladu, že daná osoba do dvou let prokáže vzdání se 

původní příslušnosti nebo dokáže, že to pro ni není možné a přípustné. V tomto případě 

je příslušný úřad povinen již přislíbené občanství udělit.
133

 

5.3.2 Prokázání dostatečné integrace 

Kromě již zmíněných podmínek stanovuje § 10a zákona o státním občanství ještě 

nutnost prokázat dostatečnou integraci do rakouské společnosti, a to ve dvou ohledech – 

žadatel musí mít jednak dostatečné znalosti německého jazyka a také vědomosti o 

rakouských reáliích. 

Znalost německého jazyka je považována za dostačující, pokud žadatel dosáhl 

alespoň úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
134

 

Na této úrovni je osoba schopná jazyk samostatně používat a porozumět základním 

každodenním frázím. Dosaženou úroveň musí žadatel samozřejmě doložit, nejčastější 

formou je oficiální diplom z uznávaných jazykových škol. I zde však existují výjimky a 

znalost jazyka tedy nemusí prokazovat například osoba, která má němčinu jako 

mateřský jazyk.
135
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Co se týče rakouských reálií, musí osoba prokázat základní znalosti 

demokratického právního řádu a z toho odvozených základních principů a dále také 

vědomosti o historii Rakouska a příslušné spolkové země, ve které je o udělení 

občanství žádáno. V tomto případě se koná písemná zkouška pro účely udělování 

státního občanství, jež má formu takzvaného multiple-choice testu a odpovídá látce 

probrané v předmětu Dějepis a sociální vědy, který rakouské děti absolvují ve čtvrté 

třídě základní školy. Podrobnosti upravuje nařízení o této zkoušce.
136

 Zkoušku může 

žadatel libovolně opakovat a její jednotlivé části procvičovat na webových stránkách 

rakouského ministerstva vnitra.
137

 

Správní soudní dvůr ve svém nálezu vyslovil, že nutnost prokázat integraci se 

vztahuje nejen na udělení občanství za základních podmínek (dle § 10 zákona o státním 

občanství), ale i na udělení za zjednodušených podmínek (§ 11a – 14, např. pro manžele 

rakouských příslušníků) a na rozšíření udělení občanství i na jiné osoby než na žadatele 

(§ 16 – 17, např. na jeho manžele nebo nezletilé děti).
138

 Zákon o státním občanství 

však v některých případech výslovně stanoví, že z této povinnosti jsou některé skupiny 

vyňaty. Jedná se například o osoby nezletilé nebo o jedince, kteří kvůli svému 

psychickému nebo fyzickému zdravotnímu stavu nejsou schopni tento důkaz 

předložit.
139

 

5.3.3 Posouzení celkového chování žadatele 

Pokud žadatel vyhovuje veškerým předpokladům pro udělení občanství, nejsou 

u něj dány překážky, prokáže svou integraci a vzdá se své původní státní příslušnosti, 

mělo by být jeho žádosti v zásadě vyhověno. V poslední fázi posuzování žádosti však 

příslušný úřad dle svého uvážení hodnotí celkové chování žadatele (Gesamtverhalten) 

a i zde je tedy dána možnost žádost zamítnout. Dle § 11 zákona o státním občanství je 

chování žadatele posuzováno především s ohledem na všeobecné blaho, veřejné zájmy a 
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na rozsah integrace této osoby. V těchto případech se jedná o neurčité právní pojmy, 

které je nutno blíže vymezit a specifikovat. Například k dosažení dostatečné integrace je 

dle téhož ustanovení nutné, aby se cizinec orientoval ve společenském, hospodářském a 

kulturním životě Rakouska a aby znal základní hodnoty evropského demokratického 

státu.
140

 

Pokud úřad žádosti z těchto důvodů nevyhoví, musí v odůvodnění svého 

rozhodnutí přesně vymezit, které z výše jmenovaných kritérií nebylo dodrženo a čím by 

mohlo dojít k poškození všeobecného blaha či veřejných zájmů nebo proč je rozsah 

integrace dané osoby považován za nedostatečný. V těchto případech je tedy danému 

úřadu ponechána vcelku široká možnost správního uvážení. Správní rozhodnutí mohou 

být následně přezkoumána správními soudy a popřípadě i změněna. Odlišné je to u 

Správního soudního dvora, který přezkoumává rozhodnutí, spočívající na správním 

uvážení, pouze z důvodů, zda bylo řízení vedeno zákonným způsobem a zda se úřad 

zjevně neprovinil ustanovením právního předpisu, upravujícím meze jeho správního 

uvážení.
141

 

5.3.4 Složení státoobčanského slibu 

Před samotným udělením občanství musí žadatel složit slavnostní slib Rakouské 

republice, jehož znění je stanoveno v § 21 odst. 2 zákona o státním občanství. Slib se 

skládá ústně před příslušným úřadem a o jeho složení je sepsán protokol. Pokud se 

osoba nachází v zahraničí nebo jsou dány jiné důležité důvody, například těžká nemoc 

žadatele, dochází k písemnému složení slibu a jeho následnému předání příslušnému 

úřadu.
142

 

 

K obsahu následujících dvou kapitol je nutné již zde uvést, že obecně je 

příslušnost udělována na základě správního uvážení příslušného orgánu (kapitola 5.4), 

některé osoby však mají na její udělení právní nárok (kapitola 5.5).  
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5.4 Udělení občanství na základě správního uvážení 

Státní příslušnost je ve většině případů udělována na základě správního uvážení 

příslušného úřadu. Toto uvážení je uplatňováno zejména při posuzování celkového 

chování žadatele s ohledem na všeobecné blaho, veřejné zájmy a rozsah integrace 

daného jedince. V tomto případě tedy žadatel nemá na udělení žádný právní nárok a 

úřad po uvážení všech okolností daného případu státní občanství udělit může, ale také 

nemusí.  

Pro vyhovění žádosti za běžných podmínek je nutné, aby daná osoba splňovala 

všechny podmínky pro propůjčení rakouské příslušnosti dle zákona o státním 

občanství.
143

 V některých případech je však možné občanství udělit za zjednodušených 

podmínek, popřípadě za zvláštní zásluhy.
144

 

5.4.1 Udělení za běžných podmínek 

Udělení státní příslušnosti za standardních podmínek je upraveno v § 10 zákona 

o státním občanství. V tomto případě musí žadatel splňovat všechny již výše zmíněné 

požadavky; jedná se především o to, aby osoba naplnila všeobecné podmínky dle § 10 

odst. 1, aby nebyly dány žádné absolutní překážky dle § 10 odst. 2 a aby se žadatel 

vzdal svého původního občanství. Tato osoba musí mít také minimálně deset let 

zákonný a nepřerušený pobyt na území Rakouska, přičemž z této doby je nutné být 

alespoň pět let trvale usazen na území státu. 

5.4.2 Udělení za zjednodušených podmínek 

Zákon o státním občanství stanoví v § 10 odst. 4 dva případy, na které se 

vztahují zjednodušené podmínky. Žadatelé patřící do těchto dvou skupin nemusí 

splňovat podmínku zákonného a nepřerušeného pobytu, nemusí prokazovat znalost 

německého jazyka a rakouských reálií a ani spáchání určitých správních či jiných 

přestupků udělení občanství nebrání. 

Prvním případem je znovu udělení občanství bývalým rakouským 

příslušníkům, kteří byli v minulosti alespoň po dobu deseti let držiteli rakouského 
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občanství a nyní se zdržují na území Rakouska. Toto ustanovení se tedy vztahuje na 

osoby, které na základě nabytí cizí státní příslušnosti pozbyly občanství rakouské, ale 

nyní se vrátily zpět do své vlasti a rády by se navrátily i do státoobčanského svazku. 

V praxi se jedná například o případy uzavření sňatku s cizincem, kdy osoba nabyla 

občanství cizí a pozbyla rakouské. Aplikace tohoto ustanovení je však vyloučena u 

osob, kterým bylo občanství odňato.
145

 

Druhým případem je udělení občanství původním občanům Rakousko-

uherské monarchie (ehemalige Alt-Österreicher). Toto ustanovení se vztahuje na 

osoby, které byly před 9. květnem 1945 držiteli státního občanství některého 

nástupnického státu Rakouska-Uherska, měly hlavní místo svého pobytu na dnešním 

území Rakouska a z důvodu pronásledování nacistickým režimem byly nuceny odejít do 

zahraničí. Zde se tedy jedná o jakousi nápravu minulých křivd. I proto je těmto osobám 

povoleno ponechat si i dříve nabytou cizí státní příslušnost.
146

 

5.4.3 Udělení za zvláštní zásluhy  

Za určitých zvláštních podmínek je dle § 10 odst. 6 zákona o státním občanství 

možné udělit cizinci rakouskou příslušnost, a to z důvodu již poskytnutých nebo 

v budoucnu očekávaných zásluh či výkonů, které leží ve zvláštním zájmu republiky. 

K udělení občanství tímto způsobem je však nutné, aby spolková vláda vydala 

potvrzení, které zvláštní zásluhy dané osoby stvrzuje.  

Cizinec může tyto výkony obecně poskytnout ve čtyřech oblastech, kterými jsou 

věda, hospodářství, sport a umění. V praxi je ustanovení aplikováno například na 

špičkové sportovce, čímž je zaručena jejich účast v národním týmu v mezinárodních 

sportovních soutěžích, ale také na slavné umělce.
147

 I v tomto případě jsou podmínky 

udělení občanství zjednodušeny. U těchto osob není vyžadována ani zákonná a 
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nepřerušená délka pobytu, ani doklad o zajištění dostatečné obživy. Dále nemusí 

prokazovat dostatečnou znalost německého jazyka a rakouských reálií a je jim dovoleno 

ponechat si své původní občanství.
148

 

Ačkoliv rakouská právní věda zná tento institut již poměrně dlouhou dobu, byl 

často kritizován jednak pro netransparentnost řízení, ale i pro neurčitost podmínek, 

nutných pro udělení občanství. Z tohoto důvodu byl v rámci novely zákona o státním 

občanství z roku 2013
149

 do ustanovení § 10 přidán odst. 7, který zmocňuje spolkovou 

vládu k vydání nařízení k upřesnění řízení k vydání potvrzení zemské vlády.
 
Toto 

nařízení bylo v následujícím roce vydáno a blíže reguluje danou problematiku.
150

 

Institut udělení občanství za zvláštní zásluhy je zajímavý i z hlediska 

kompetencí jednotlivých orgánů. Záležitosti týkající se státního občanství totiž 

všeobecně spadají do kompetencí jednotlivých zemí. V tomto případě je však nutné 

získat i potvrzení spolkové vlády, která má právo spolupodílet se na rozhodování. Aby 

bylo dosaženo konformity se Spolkovou ústavou, byl § 10 odst. 6 zákona o státním 

občanství označen za ústavněprávní ustanovení (Verfassungsbestimmung).  

Co se týče právní povahy potvrzení spolkové vlády, je důležité zdůraznit, že se 

nejedná o rozhodnutí. Toto potvrzení je pro danou zemskou vládu závazné, přičemž 

jeho závaznost spočívá především v tom, že určité podmínky udělení občanství nemusí 

být naplněny nebo dokazovány. I v tomto případě však příslušný úřad přezkoumává 

splnění všech dalších nutných podmínek a před rozhodnutím ve věci aplikuje správní 

uvážení.
151

 

5.5 Právní nárok na udělení občanství 

Některé skupiny osob mají dle § 11a – 14 zákona o státním občanství na udělení 

rakouské příslušnosti právní nárok.
152

 I v těchto případech však musí žadatelé podat 

                                                 
148

 GUMPRECHT, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 378. 
149

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985. BGBl. 136/2013. In: 

RIS [online právní informační systém]. 
150

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Verfahren zur Erlangung einer Bestätigung gemäß § 10 Abs. 6 des 

Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985, BGBl. II 39/2014. In: RIS [online právní informační systém]; 

BACHMANN, Staatsbürgerschaftsrecht, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2016, op. cit., s. 210. 
151

 KOLONOVITS, Staatsbürgerschaftsgesetz, In: Besonderes Verwaltungsrecht, 2012, op. cit., s. 207. 
152

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft, BGBl. Nr. 

311/1985. In: RIS [online právní informační systém]. 



41 

 

žádost příslušnému úřadu, splňovat všeobecné podmínky udělení občanství dle § 10 

zákona, nesmí u nich nastat žádná absolutní překážka udělení a musí se vzdát své 

původní státní příslušnosti; tyto podmínky však mohou být modifikovány či 

zjednodušeny. Pokud osoba splňuje všechny náležitosti, má na udělení občanství 

právní nárok, to znamená, že jí příslušný úřad musí rakouskou příslušnost propůjčit. 

Nicméně i zde se uplatní v omezené míře správní uvážení, a to při posuzování 

celkového chování žadatele dle § 11 zákona o státním občanství. Pokud tedy úřad 

shledá toto chování za nevyhovující, má i v případě právního nároku možnost dané 

žádosti nevyhovět a občanství neudělit.
153

 

Určité skupiny osob mají tedy na udělení rakouské příslušnosti právní nárok. 

Zákonodárce jej přiznává osobám, které mají určité rodinné vazby k rakouským 

občanům a těm, kteří mohou prokázat dlouhotrvající blízký vztah k Rakousku a vysoký 

stupeň integrace.
154

 

5.5.1 Právní nárok manželů rakouských občanů 

Rodinné vazby k rakouským příslušníkům, stejně tak jako blízký vztah 

k Rakousku mají zajisté manželé rakouských občanů. Manžel má na udělení občanství 

právní nárok, pokud splňuje všechny podmínky pro udělení příslušnosti dle § 10 zákona 

o státním občanství a další podmínky, stanovené v § 11a tohoto zákona, kde je právní 

nárok manželů upraven. Daný manžel musí zákonně a nepřerušeně pobývat na území 

republiky, a to pouze po dobu šesti let, jedná se tedy o kratší časový úsek než při 

udělení občanství za běžných podmínek. Dále je nutné, aby manželství trvalo alespoň 

pět let, osoby spolu žily ve společné domácnosti a manželství nebylo k okamžiku 

udělení občanství rozvedeno. Jsou zde i další podmínky, státní příslušnost nemůže být 

například udělena osobě, které bylo dřívější rakouské občanství odňato.
155
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 I bez splnění podmínky šestiletého pobytu na území republiky může být 

občanství uděleno manželovi rakouského státního příslušníka, pokud je tento rakouský 

občan ve služebním poměru k územnímu celku (tedy ke spolku, zemi nebo obci) a 

místo výkonu tohoto služebního poměru se nachází v zahraničí. Tato úprava se 

vztahuje například na manžele rakouských diplomatů. 

 Aby bylo zabráněno podvodnému získávání státní příslušnosti prostřednictvím 

uzavírání fiktivních manželství, je nepřípustné udělit občanství cizinci, který podruhé 

uzavřel manželství s osobou, která je nyní již rakouským občanem, a to pokud byla i 

této osobě rakouská příslušnost udělena v souvislosti s jiným, již dříve uzavřeným 

manželstvím.
156

 

5.5.2 Právní nárok na základě původu  

Nárok na udělení rakouské příslušnosti mají dále dle § 11a odst. 4 zákona o 

státním občanství i osoby, u nichž je toto privilegium dáno na základě jejich původu. Po 

šesti letech zákonného a nepřetržitého pobytu na území republiky mají na udělení 

občanství nárok například občané EHP, tedy osoby příslušející ke státu, který je 

smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo cizinci narození 

na území republiky, označovaní jako takzvaní cizinci druhé generace. Obdobné právo 

náleží i osobám s právem azylu.
157

 

Ustanovení § 13 zákona předpokládá i nárok tzv. původních Rakušanů, tedy 

osob, které byly držiteli rakouského občanství, ale následně je pozbyly. Právní nárok 

však vzniká pouze, pokud ke ztrátě rakouské příslušnosti došlo z důvodu uzavření nebo 

trvání manželství s cizincem a pokud bylo následně toto manželství rozvedeno nebo 

druhý manžel zemřel. V tomto případě není nutné, aby žadatel splňoval podmínku 

zákonného a nepřerušeného pobytu.
158
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5.5.3 Právní nárok na základě jazykové nebo osobní integrace 

Po účinnosti novely zákona o státním občanství z roku 2013
159

 náleží dle § 11a 

odst. 6 zákona o státním občanství právní nárok na udělení také cizincům, kteří mají 

velmi dobrou znalost německého jazyka nebo se angažují v určitých oblastech 

společenského života. Tyto osoby musí splňovat podmínku šestiletého pobytu na území 

Rakouska a osvědčit vysoký stupeň svého začlenění do rakouské společnosti. Právní 

nárok na základě jazykové integrace náleží osobě, která prokáže znalost němčiny na 

úrovni B2 SERR.
160

 Co se týče osobní integrace, musí mít daný jedinec německý jazyk 

alespoň na úrovni B1 a minimálně tři roky vykonávat činnost směřující k dosažení 

všeobecného blaha, tedy například pracovat jako dobrovolník v obecně prospěšné 

organizaci nebo vykonávat pracovní činnost v oblasti vzdělání, zdraví nebo sociálních 

prací.
161

 

Nárok na udělení občanství mají dle § 12 zákona dále i cizinci, kteří mají buď po 

dobu minimálně 30 let nepřerušeně hlavní bydliště na území republiky, nebo kteří zde 

mají zákonný a nepřerušený pobyt po dobu nejméně 15 let a prokáží svou integraci 

v osobním i pracovním životě.
162

 

5.5.4 Právní nárok dětí 

Novelou zákona o státním občanství z roku 2013
163

 byly podmínky nabytí 

občanství zjednodušeny i pro nezletilé adoptivní děti. Ty nabývají rakouskou 

příslušnost na žádost a za splnění podmínek dle § 11b zákona o státním občanství; 

nejedná se tedy o nabytí občanství ex lege z důvodu adopce. Nárok vzniká dětem, které 

pobývají na území republiky, jsou mladší 14 let, nejsou držiteli rakouské příslušnosti a 

byly adoptovány rakouským občanem. Dítě musí mít dále pozitivní vztah k Rakousku a 

udělení občanství nesmí poškodit mezinárodní vztahy republiky ani ohrožovat veřejný 
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klid, pořádek a bezpečnost. V tomto případě musí být dítěti občanství uděleno do šesti 

týdnů od podání žádosti.
164

 

Státní příslušnost nezletilých dětí je upravena i v § 12 odst. 2 zákona o státním 

občanství. Právní nárok na udělení rakouské příslušnosti vzniká dítěti, jehož otec byl 

k okamžiku jeho narození rakouským občanem, jeho otcovství však bylo uznáno nebo 

soudně určeno až po více než osmi týdnech po narození dítěte a nebyly tedy dány 

podmínky pro nabytí občanství na základě původu. I v tomto případě musí být dítě 

mladší 14 let, pobývat v Rakousku a mít k němu kladný vztah. Nesmí také dojít 

k poškození mezinárodních zájmů státu nebo ohrožení veřejného klidu, pořádku a 

bezpečnosti.
165

 

5.5.5 Právní nárok dalších osob 

Nárok na udělení občanství mají dle § 11a odst. 4 daného zákona dále i osoby, 

jejichž naturalizace na základě již poskytnutých nebo očekávaných výjimečných 

výkonů v oblasti vědy, hospodářství, umění nebo sportu je v zájmu republiky.
166

 

Poslední skupinou osob mající právní nárok na udělení občanství, jsou apatridé, 

tedy osoby bez státní příslušnosti, kterým je věnován § 14 zákona o státním občanství. 

V daném ustanovení Rakousko naplňuje své mezinárodní závazky, vyplývající 

především z Úmluvy OSN o omezení případů bezdomovectví. V tomto případě zákon 

uděluje výjimku a apatridé nemusí splňovat všeobecné podmínky nutné pro udělení 

občanství. Právní nárok tedy vzniká osobám, které se narodily na území Rakouska, již 

od narození jsou bez státní příslušnosti a celkově měly po dobu alespoň deseti let hlavní 

místo svého bydliště na území republiky, přičemž alespoň pět z těchto let musí 

bezprostředně předcházet okamžiku udělení občanství. Rakouská příslušnost však 

nemůže být udělena, pokud byla daná osoba pravomocně odsouzena k trestu odnětí 
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svobody na dobu delší než pět let nebo pokud existuje pravomocné rozhodnutí o 

spáchání některých taxativně vyjmenovaných trestných činů, které poškozují základní 

hodnoty rakouského státu jako takového. Dále je také nutno uvést, že apatridé jsou 

k podání žádosti oprávněni pouze ve lhůtě dvou let od dovršení 18. roku života.
167

 

5.6 Společná žádost o udělení občanství 

V určitých případech může žadatel do své písemné žádosti o udělení občanství 

zahrnout i svého manžela a nezletilé děti. Institut společných žádostí naplňuje princip 

jednoty rodiny a je výhodný i z ekonomického hlediska, jelikož není nutné vést pro 

každého jednotlivce samostatné správní řízení. Právní úprava se nachází v ustanoveních 

§ 16 – 19 zákona o státním občanství.
168

 

Do žádosti může tedy žadatel zahrnout svého manžela, popřípadě svého 

registrovaného partnera. Aby bylo občanství tomuto manželovi uděleno, musí 

splňovat všeobecné podmínky nutné pro udělení občanství za běžných podmínek a 

navíc i další předpoklady dle § 16 daného zákona. Po manželovi je tak vyžadován 

minimálně šestiletý zákonný a nepřerušený pobyt na území republiky a dále alespoň 

pětiletá doba trvání manželství a žití ve společné domácnosti.
169

 

Udělení občanství je dále možno rozšířit na nezletilé svobodné děti žadatele, ať 

už návrh podává otec, matka nebo partnerka lesbické matky (Co-Mutter). V tomto 

případě není nutné, aby dítě prokazovalo svou dostatečnou integraci, a nemusí tedy 

skládat jazykovou zkoušku ani být podrobeno testu ze znalostí rakouských reálií; dále 

zde není stanovena ani žádná nutná délka pobytu dítěte na území Rakouska. Do žádosti 

je možné zahrnout i zletilé těžce postižené děti dané osoby. V těchto případech je však 

nutné, aby postižené děti žily s žadatelem ve společné domácnosti nebo aby k nim 

žadatel měl vyživovací povinnost. Těžké postižení dítěte musí být také doloženo 

lékařským osvědčením. Po novele zákona o státním občanství z roku 2013,
170
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prosazující rovnoprávnost manželských a nemanželských dětí, je možné do žádosti 

zahrnout i adoptované děti.
171

 

 Co se týče procesní stránky věci, je důležité zdůraznit, že se jedná o žádost 

společnou, úřad o ní tedy bude rozhodovat ve společném řízení a vydá o ní společné 

rozhodnutí. V případě vyhovění žádosti tedy všechny osoby v ní zahrnuté nabydou 

občanství ke stejnému časovému okamžiku.
172  

5.7 Statistiky týkající se naturalizace 

Ze statistik věnovaných naturalizaci lze vyčíst zajímavé informace týkající se 

počtu udělení státního občanství Rakouské republiky v posledních desetiletích. Počet 

naturalizovaných osob byl po dlouhou dobu na poměrně stejné úrovni. Od počátku 70. 

let do konce 80. let bylo ročně uděleno zhruba pět až deset tisíc nových občanství ročně. 

Od poloviny 90. let však dochází k rychlému vzestupu těchto čísel. Důvodem je 

především příliv osob z válkou postižených balkánských států, zejména ze Srbska, 

Kosova, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Tyto osoby se po skončení válečného 

konfliktu nevrátily do zemí svého původu a po splnění požadované doby trvalého 

pobytu požádaly o udělení rakouské příslušnosti. V této době také dochází k nárůstu 

počtu udělených občanství osobám tureckého původu, které v některých letech tvoří až 

třetinu naturalizovaných osob. 

Celkový rekord byl zaznamenán v roce 2003, kdy bylo uděleno více než 45.000 

nových občanství, tedy téměř dvojnásobek ve srovnání například s rokem 2000, kdy 

bylo uděleno pouhých 24.000 občanství. Po roce 2003 dochází ke snaze zákonodárce 

počty naturalizovaných osob snížit. Změnu přinesla především novela zákona o státním 

občanství z roku 2005, která zostřila právní úpravu v oblasti získávání občanství na 

žádost a zavedla vyšší poplatky za podání žádosti.
173

  V následujících letech dochází 

k trvalému snižování počtu udělených občanství. Od roku 2010 jsou tyto počty poměrně 
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stabilní, pohybují se mezi pěti až deseti tisíci naturalizovaných osob ročně a jsou tak 

srovnatelné s údaji ze 70. a 80. let.
174

 

Ze statistik je také možno vyčíst na základě jakého právního důvodu osoby 

rakouskou příslušnost nabyly. Tedy zda se jednalo o udělení na základě správního 

uvážení, či zda měl jedinec na rakouské občanství právní nárok nebo došlo k rozšíření 

udělení občanství také na rodinné příslušníky, především na manžela a nezletilé 

svobodné děti dané osoby. Je zajímavé, že například udělení na základě správního 

uvážení tvořilo poměrně velkou část v 90. letech a na počátku nového tisíciletí (cca 

40%). V posledních letech, především po účinnosti novely zákona o státním občanství 

z roku 2005, která tento způsob naturalizace ztížila, však dochází k poklesu a ve 

srovnání s ostatními právními důvody tvoří tento způsob již jen zhruba 15 - 20%. Stále 

častěji je však využíváno udělení na základě právního nároku, jež tvoří v posledních 

letech zhruba 55 – 60% počtu udělených rakouských příslušností.
175

 

Statistiky uvádí samozřejmě i další informace týkající se například pohlaví či 

věkových skupin naturalizovaných osob. V posledních deseti letech bylo občanství 

uděleno oběma pohlavím zhruba ve stejném počtu, ačkoliv, což je zajímavé, byl tento 

počet v každém roce zhruba o 5% vyšší u žen než u mužů. K naturalizaci dochází 

nejčastěji u osob ve věkové skupině od 18 do 60 let, která tvoří tradičně cca 60% počtu 

udělených občanství, podstatnou část však tvoří i jedinci mladší 18 let (cca 35%). 

Důležité je také zmínit, že zhruba jedna třetina naturalizovaných osob se v Rakousku již 

narodila. Jedná se o poměrně vysoké číslo, které je zapříčiněno tím, že velká část 

imigrantů, především tureckého původu, se v Rakouské republice usadila natrvalo.
176
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6 Řízení o udělení rakouského státního občanství 

V návaznosti na obsah předchozích kapitol, především na část týkající se nabytí 

rakouského občanství na žádost, je samozřejmě nutné seznámit se i s průběhem 

příslušného řízení, které je řízením správním. Jeho právní úprava se nachází ve čtvrté 

části zákona o státním občanství, konkrétně v § 39 – 48, a zabývá se věcnou a místní 

příslušností daných orgánů a také celkovým průběhem daného řízení.
 177

 

 Prvním krokem na cestě k získání rakouské příslušnosti je splnění podmínek 

daných zákonem o státním občanství. Žadatel musí vyhovovat požadavkům dle § 10 

odst. 1 zákona a nesmí u něj být dány relativní ani absolutní překážky udělení občanství 

dle § 10 odst. 2 a 3 zákona. Řízení o udělení občanství je zahájeno podáním písemné 

žádosti příslušnému úřadu, kterou žadatel podává osobně. V průběhu tohoto řízení 

posuzuje úřad splnění daných podmínek a aplikuje správní uvážení. Zde je důležité 

zdůraznit, že úřad sice posuzuje splnění daných kritérií samostatně, nesmí si však 

počínat svévolně a jeho uvážení musí být vykonáváno v souladu s danými právními 

předpisy.
 178

 

6.1 Příslušnost správních orgánů 

Řízení ve věcech týkajících se udělení státního občanství náleží kompetenčně 

především zemské vládě, respektive příslušnému oddělení státního občanství dané 

zemské vlády v každé jednotlivé zemi. V některých případech se však na řízení částečně 

podílí i spolkové orgány. Výkon některých činností na úseku státního občanství je 

svěřen i obecním úřadům, které zde jednají v přenesené působnosti. 

Zemská vláda každé jednotlivé země je tedy hlavním orgánem, který vede řízení 

o udělení státního občanství. Na její příslušné oddělení podávají cizinci své žádosti, zde 

je posuzováno splnění zákonných podmínek a aplikováno správní uvážení. Zemská 

vláda je ale především orgánem, který vydává rozhodnutí v záležitostech státního 

občanství. Jedná se například o rozhodnutí týkající se vyhovění nebo zamítnutí žádosti o 
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udělení občanství či o rozhodnutí o schválení ponechání si původního občanství. Místní 

příslušnost úřadu se řídí primárně místem trvalého bydliště žadatele.
179

  

Spolkové orgány se na řízení spolupodílí v některých zvláštních případech, a to 

například při udělení občanství za zvláštní zásluhy, kdy spolková vláda vydává 

potvrzení o zvláštním zájmu republiky na tomto udělení. Na tomto místě nesmí být 

opomenuto, že zastupitelské orgány Rakouské republiky v zahraničí, například 

rakouské generální konzuláty nebo velvyslanectví, jsou také orgány spolku. Tedy 

kupříkladu osoba žijící v zahraničí, která usiluje o nabytí cizího občanství, může podat 

žádost o ponechání si rakouské příslušnosti k  zastupitelskému úřadu v dané zemi, který 

ji následně postoupí příslušné zemské vládě. 

Obecní úřady vykonávají v této oblasti spíše administrativní funkci, vedou 

evidenci občanů a vydávají některé listiny či potvrzení nutné pro další průběh řízení. 

Podstatným dokumentem, vydávaným těmito úřady, je osvědčení o státním občanství, 

které je veřejnou listinou a potvrzuje, že je daná osoba rakouským občanem. Toto 

osvědčení je vlastně pouhým výpisem z centrálního registru občanů a slouží jako důkaz 

rakouské příslušnosti v jiných správních řízeních, například při vystavení cestovního 

pasu nebo pro výkon živnosti.180 

Zajímavé je, že správním orgánům náleží za splnění určitých podmínek, 

stanovených zákonem o policejní bezpečnosti,
181

 některé zvláštní kompetence. Pokud 

má tedy daný orgán v občansko-správním řízení pochybnosti o nezletilosti osoby, o její 

identitě nebo o jejím příbuzenském vztahu k jinému jedinci, může požadovat provedení 

některých úkonů, sloužících ke zjištění skutečného stavu dané osoby. Tak například při 

pochybnostech o nezletilosti cizince může být nařízeno radiologické vyšetření, které 

má podobu tělesné prohlídky a kterým je určen kostní a zubní věk dané osoby. Zde 

platí, že pokud jedinec se správním orgánem nespolupracuje, může být k tomuto 

opatření i donucen. Z důvodu objasnění domnělé identity cizince může být nařízeno 

sejmutí otisků prstů, přičemž nevyhovění tomuto požadavku se s největší 

pravděpodobností odrazí v posouzení žádosti. Některá práva však náleží také cizinci, 
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který může požadovat prokázání příbuzenského vztahu k jiné osobě pomocí testů DNA. 

V tomto případě mu to správní orgán na jeho náklady musí umožnit.
182

 

Správní orgány získávají v průběhu řízení osobní údaje o jedincích, kteří usilují o 

získání rakouské příslušnosti. Dle § 39a zákona o státním občanství jsou tyto orgány 

zmocněny k užití a uložení údajů, nutných k provedení jejich činnosti. Tyto údaje však 

mohou být použity i ke zjištění skutečného stavu dané osoby dle zákona o cizinecké 

policii. V každém případě však orgán nemůže uchovávat dané údaje navěky a tyto musí 

být smazány nejpozději po uplynutí šesti let od udělení občanství nebo i dříve v případě 

úmrtí žadatele.
183

 

6.2 Průběh řízení 

Řízení o udělení občanství na návrh je zahájeno podáním žádosti o udělené 

občanství příslušnému úřadu, kterým je primárně úřad zemské vlády dle místa trvalého 

bydliště žadatele. Žádost podává žadatel osobně a na písemném formuláři. K návrhu 

je dále nutné připojit i některé další dokumenty, jakými jsou například platný cestovní 

pas, aktuální fotografie, doklad o dostatečných znalostech německého jazyka, doklad o 

dostatečném zajištění obživy či oddací list.
184

 

Na počátku řízení přezkoumá příslušný úřad správnost údajů uvedených ve 

formulářové žádosti, úplnost a pravost přiložených listin a splnění předpokladů nutných 

pro udělení rakouské příslušnosti dle § 10 zákona o státním občanství. Následně je 

stanoven termín konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. Po 

přezkoumání žádosti a úspěšném absolvování státoobčanské zkoušky vydá příslušný 

úřad často rozhodnutí, kterým bude žadateli rakouské státní občanství přislíbeno. 

Tento příslib má dané osobě zjednodušit vystoupení z původního státoobčanského 

svazku a snížit riziko možného bezdomovectví. Příslib je účinný po dobu dvou let od 

právní moci rozhodnutí. Do této lhůty musí jedinec předložit příslušnému úřadu důkaz, 

že se vzdal svého původního občanství, popřípadě že mu to nebylo daným cizím státem 
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umožněno a dovoleno. Příslib může být také odvolán, a to v případě, že osoba přestala 

splňovat podmínky nutné pro udělení dle zákona o státním občanství.
185

 

Po splnění všech těchto podmínek bude tedy žádosti vyhověno. Novelou z roku 

2013 bylo zavedeno, že udělení státního občanství musí probíhat slavnostním 

způsobem.
186

 V průběhu ceremonie je společně zpívána spolková hymna a žadateli je 

předána vlajka Rakouské republiky, příslušné spolkové země a Evropské unie. Následně 

skládá jedinec slib republice dle § 21 odst. 2 zákona o státním občanství.
187

 Slib zní 

následovně:  

„Ich gelobe, dass ich der Republik Österreich als getreuer Staatsbürger angehören, 

ihre Gesetze stets gewissenhaft beachten und alles unterlassen werde, was den 

Interessen und dem Ansehen der Republik abträglich sein könnte und bekenne mich zu 

den Grundwerten eines europäischen demokratischen Staates und seiner Gesellschaft.“ 

Po úspěšném složení slibu je novému občanovi předáno písemné rozhodnutí o 

udělení občanství.
188

 Faktické nabytí rakouského občanství však nastává dle data 

uvedeného v rozhodnutí.
 189

 

6.3 Způsob vedení řízení 

Řízení o udělení státního občanství je řízením správním, řídí se tedy správními 

předpisy, především ustanoveními obecného správního řádu.
190

 Pokud však některý 

zákon, například zákon o státním občanství,
191

 obsahuje úpravu speciální, postupuje 

správní orgán dle zásady lex specialis derogat legi generali. Na rozdíl od obecného 

správního řádu vyžaduje zákon o státním občanství například tyto náležitosti: žádost o 

udělení státního občanství musí žadatel podat na úřad osobně (§ 19 daného zákona), 

rozhodnutí musí být vydávána písemně (§ 23), občanství nabývá žadatel k datu 
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určenému v rozhodnutí o udělení státního občanství (§ 23), či že obnova řízení o udělení 

občanství je možná pouze za předpokladu, že se tímto dotčená osoba nestane apatridou 

(§ 24).
192

 

Řízení týkající se státního občanství je řízení písemné a všechna rozhodnutí 

daného úřadu musí mít písemnou podobu. To platí nejen v případě rozhodnutí o udělení 

občanství na žádost, ale například i u povolení ponechání si rakouského občanství při 

snaze nabýt cizí příslušnost nebo u potvrzení o vzdání se rakouského občanství. Pokud 

by rozhodnutí bylo vydáno pouze ústně, nebylo by právně účinné. Jedinou výjimkou je 

složení slibu republice, který se skládá ústně. 

V průběhu řízení aplikuje daný orgán správní uvážení, a to i v případě právního 

nároku žadatele na udělení státního občanství. Správní uvážení je uplatněno především 

v případě posuzování celkového chování žadatele, při kterém bere úřad v úvahu 

všeobecné blaho, veřejné zájmy a rozsah integrace dané osoby. 

 Dále je také nutno zdůraznit, že příslušný úřad vede řízení dle procesních zákonů 

platných v době probíhajícího řízení.
193

 

 Za zmínku stojí také poplatky, které musí žadatel o rakouské občanství zaplatit 

a které nejsou nikterak nízké. Celkové náklady se skládají ze spolkového poplatku, 

který dle § 14 zákona o poplatcích činí v roce 2017 přesně € 976,80 na osobu. V případě 

společné žádosti manželů nebo zahrnutí nezletilých dětí do žádosti je poplatek 

navýšen.
194

 K tomu musí žadatel zaplatit i správní poplatek dané spolkové zemi, ve 

které se o udělení občanství uchází. Tyto se liší jednak dle výše příjmu daného 

jednotlivce, jednak dle právních úprav jednotlivých zemí, řádově se však pohybují 

v částkách několika set eur. 

6.4 Právní ochrana žadatele 

Ačkoliv jsou zákonem vyjmenované podmínky pro udělení státního občanství 

přesně definované a aplikace správního uvážení je vykonávána v souladu s právními 
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předpisy, může být vydáno rozhodnutí nesprávné či nezákonné nebo může dojít 

k situacím, kdy je orgán příslušný k vydání rozhodnutí určitým způsobem nečinný. 

V těchto případech poskytuje zákon dotčeným osobám právní ochranu a možnost obrátit 

se na správní soudy. 

V první instanci je k vydávání rozhodnutí týkajících se státoobčanských 

záležitostí vždy příslušná zemská vláda. Proti jejímu rozhodnutí může žadatel, jehož 

práva byla rozhodnutím dotčena, podat do čtyř týdnů k příslušnému zemskému 

správnímu soudu řádný opravný prostředek, kterým je stížnost proti rozhodnutí 

(Bescheidbeschwerde) dle čl. 130 odst. 1 Spolkové ústavy.
195

 Pokud se jedná o právní 

otázky zásadního významu, je možné proti rozhodnutí zemského správního soudu 

následně podat dovolání (Revision) ke Správnímu soudnímu  dvoru dle čl. 133 

Spolkové ústavy. Zde je také nutno zdůraznit, že dříve se stížnost podávala přímo 

ke Správnímu soudnímu dvoru; až od 1. 1. 2014 je nutné obrátit se nejdříve na příslušný 

zemský správní soud.  

Pokud byl žadatel rozhodnutím správního soudu, spočívajícím na aplikaci 

protiprávního podzákonného předpisu, zákona nebo mezinárodní smlouvy, dotčen ve 

svých ústavně zaručených právech, může dle čl. 144 Spolkové ústavy podat ústavní 

stížnost proti rozhodnutí (Entscheidungsbeschwerde) k rakouskému Ústavnímu 

soudnímu dvoru. 

Zvláštním institutem je takzvaná úřední stížnost (Amtsbeschwerde) dle čl. 132 

odst. 1 Spolkové ústavy, kterou podává ministr vnitra z důvodu nezákonnosti 

rozhodnutí zemské vlády. 

Dalším případem, kdy je žadateli zákonem poskytnuta právní ochrana, je 

nečinnost příslušného správního orgánu či správního soudu. Zde je umožněno použití 

opatření proti nečinnosti. Pokud tedy například zemská vláda nesplní svou 

rozhodovací povinnost do šesti měsíců od okamžiku, kdy jí byl doručen daný návrh, 

může se navrhovatel dle čl. 130 odst. 1 Spolkové ústavy obrátit na zemský správní soud 

se stížností na nečinnost (Säumnisbeschwerde). Pokud je i zemský správní soud 

                                                 
195

 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundes-Verffassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930. In: RIS [online právní 

informační systém]. 



54 

 

nečinný, lze dle čl. 133 odst. 1 Spolkové ústavy podat návrh na určení lhůty 

k provedení procesního úkonu (Fristsetzungsantrag) ke Správnímu soudnímu dvoru.
 196

 

6.5 Evidence občanů 

Z administrativních důvodů a ke zjednodušení přístupu správních orgánů 

k základním informacím o rakouských občanech, je vedena tzv. evidence státních 

občanů, upravená v části páté zákona o státním občanství.
197

 Evidenci spravuje 

v přenesené působnosti každá jednotlivá obec, popřípadě svazek obcí, přičemž 

evidenční místo daného občana je určeno datem a popřípadě i místem jeho narození.
198

  

Data zavedená do evidence občanů jednotlivých obcí jsou společně 

shromažďována v rámci centrálního registru státních občanů, upraveném 

v ustanoveních § 56a – 56c zákona o státním občanství. V tomto registru jsou uvedena 

osobní data jednotlivých osob. Jedná se například o jméno, datum narození, pohlaví, 

akademický titul, státoobčanský stav, datum nabytí občanství a jeho důvod, popřípadě 

datum a důvod pozbytí občanství či datum smrti dané osoby.
199

 

Evidenční místa i příslušné úřady mají do registru občanů přístup a mohou 

uvedená data používat pro účely státoobčanských řízení nebo vydávat oprávněným 

osobám výpisy z registru, sloužící jako potvrzení pro další správní či jiná řízení. V praxi 

nejčastější je vydávání osvědčení o rakouském státním občanství, které je upraveno v 

§ 44 zákona o státním občanství. Toto osvědčení je veřejnou listinou a potvrzuje 

příslušnost dané osoby k Rakouské republice.  

Na závěr je ještě nutno dodat, že provozovatelem registru a zároveň i 

poskytovatelem služeb je rakouské ministerstvo vnitra.
200
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6.6 Správní přestupky 

Na úseku státního občanství může docházet k různým správním deliktům. Jejich 

právní úprava se nachází především v § 63c zákona o státním občanství.
201

  

První odstavec tohoto ustanovení se týká přestupků spáchaných v průběhu 

řízení o nabytí rakouské příslušnosti nebo o vydání osvědčení o rakouském státním 

občanství či obdobných listin. Správní přestupek spáchá každý, kdo v řízení vědomě 

uvede falešné údaje, přičemž tato osoba bude potrestána peněžitou pokutou ve výši 

1.000 – 5.000 eur nebo, v případě nedobytnosti, náhradním trestem odnětí svobody až 

na dobu tří týdnů. V případě opakované protiprávní činnosti dochází ke zvýšení sazeb 

za dané činy. Je také nutno zdůraznit, že trestný je již jen pokus o spáchání daných 

přestupků. 

Druhý odstavec ustanovení § 63c se věnuje méně závažným přestupkům. Těmi 

jsou například nesplnění informační povinnosti či neuposlechnutí výzvy v záležitostech 

týkajících se státní příslušnosti. Sankcí je peněžitý trest ve výši 50 – 250 eur či náhradní 

trest odnětí svobody na dobu jednoho týdne.
202
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7 Rakouská judikatura k danému tématu 

Nyní platný zákon o státním občanství
203

  je účinný již od roku 1985 a za dobu 

jeho působení bylo k danému tématu samozřejmě vyneseno obrovské množství 

soudních rozhodnutí. Jelikož je problematika rakouské příslušnosti velmi rozsáhlá, 

zaměřím se pouze na judikaturu k nabytí státního občanství na žádost, tedy především 

na některá významná rozhodnutí týkající se všeobecných podmínek udělení občanství či 

průběhu příslušného správního řízení a na některá další zajímavá soudní rozhodnutí 

z této oblasti. Většina těchto nálezů byla vydána Správním soudním dvorem 

(Verwaltungsgerichtshof = VwGH).  

7.1 Judikatura k podmínkám udělení občanství 

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí Správního soudního dvora týkající se 

podmínek udělení rakouské příslušnosti bylo vydáno v roce 1992 pod spisovou 

značkou VwGH 91/01/0190. Žadatel o nabytí rakouského občanství podal stížnost proti 

rozhodnutí vlády země Horní Rakousko, která zamítla jeho žádost o udělení 

příslušnosti, a to z důvodu nesplnění podmínek § 10 odst. 1 čísel 1, 6 a 7 zákona o 

státním občanství. Hlavní problém spatřoval stěžovatel v nevyhovění žádosti z důvodu 

nesplnění podmínky zákonného a nepřerušeného pobytu (§ 10 odst. 1 č. 1 daného 

zákona). Zde však nebylo ze strany soudu žádných větších pochyb, jelikož v průběhu 

požadované doby byl danému stěžovateli uložen zákaz pobytu, čímž došlo k přerušení 

běhu doby a podmínka tedy opravdu splněna nebyla. Co však činí daný nález tak 

důležitým je, že v něm Správní soudní dvůr vyslovil právní názor, že všechny 

jednotlivé podmínky, uvedené v § 10 odst. 1 č. 1 – 8 zákona o státním občanství, musí 

být dány kumulativně a nezávisle na sobě a že musí být posuzovány samostatně. 

V případě nesplnění byť i jen jediné podmínky tedy dojde k zamítnutí celé žádosti.
204

 

Další podstatný nález Správního soudního dvora, VwGH 2010/01/0008, se týká 

podmínky zákonného a nepřerušeného pobytu. Stěžovatelka, původem ze Srbské 

republiky, pobývala od roku 1992 přerušovaně a nelegálně na území Rakouska, kde 
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také pětkrát neúspěšně žádala o azyl. Až v roce 2006 jí byl udělen status osoby 

požívající mezinárodní ochrany, především z důvodu protekce jejích nezletilých dětí a 

zachování principu jednoty rodiny. V roce 2009 podala společnou žádost o udělení 

rakouského státního občanství, které však nebylo vyhověno z důvodu nesplnění 

podmínky zákonného a nepřerušeného pobytu. Proti tomuto rozhodnutí podala 

žadatelka následně stížnost k Správnímu soudnímu dvoru. Dle názoru soudu lze udělit 

rakouské občanství pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky dle § 10 odst. 1 č. 

1 zákona o státním občanství, tedy že má žadatel nejméně po dobu deseti let zákonný a 

nepřerušený pobyt na území Rakouska, z nichž nejméně pět let musí být na území 

Rakouska usazen. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. Soud se v nálezu 

věnoval především definici pojmu „usazení se“, který je definován v § 2 odst. 2 

příslušného zákona
205

 a který označuje faktický nebo do budoucna zamýšlený pobyt 

v Rakousku, který osoba vykonává za účelem, aby zde měla středobod svého života, 

trvalé bydliště nebo aby zde vykonávala výdělečnou činnost, která není pouze činností 

přechodnou. Dle výkladu soudu tedy není požadován pouze samotný věcný pobyt, ale 

pobyt kvalifikovaný. Setrvávání stěžovatelky na rakouském území se však nedá 

považovat za „usazení se“ ve smyslu daného zákona. Navíc nebyla splněna ani 

podmínka zákonného a nepřerušeného pobytu a stížnost byla proto Správním soudním 

dvorem zamítnuta.
206

 

Snad nejvíce judikátů bylo vydáno k podmínce stanovené v § 10 odst. 1 č. 6 

zákona o státním občanství, týkající se kladného postoje žadatele k Rakousku. Dle 

tohoto ustanovení je možné udělit občanství pouze tomu, kdo svým dřívějším chováním 

poskytuje záruku kladného postoje k republice a nepředstavuje nebezpečí pro 

národní bezpečnost, veřejný pořádek ani pro jiné veřejné zájmy dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod.
207

 Dle nálezu Správního soudního dvora 

VwGH 2001/01/0430 se kladný postoj jednotlivce posuzuje zejména s ohledem na jeho 

politické smýšlení a na to, aby do státoobčanského svazku nebyla přijata osoba 
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neuznávající základní demokratické instituty Rakouské republiky.
208

 Výkladově 

složitější pojem je určení nebezpečnosti daného jedince pro společnost. Zde dle nálezu 

Správního soudního dvora VwGH 92/01/0953 platí, že i určité kvalifikované správní 

přestupky, které svou závažností nebo opakováním zakládají domněnku 

nerespektování předpisů chránících život a zdraví osob a veřejnou bezpečnost, mohou 

být překážkou či přitěžující okolností pro vyhovění žádosti o udělení státní 

příslušnosti.
209

  

Tak například v nálezu VwGH 2000/01/0029 bylo rozhodnuto, že opakované 

vysoké překročení rychlosti na území obce, především pokud je spácháno řidičem 

z povolání, je vnímáno jako těžké provinění proti předpisům chránícím pořádek a 

bezpečnost silničního provozu a jako takové je důvodem pro neudělení občanství.
210

 

Žádost o udělení rakouské příslušnosti byla také rozhodnutím soudu VwGH 

2005/01/0013 zamítnuta žadateli, který předložil příslušnému úřadu falšovaný pas, 

jelikož tento čin svědčil svým způsobem provedení a závažností o možném negativním 

vývoji chování dané osoby.
211

 Oproti tomu některá jiná kontroverzní jednání či stavy 

osob nemají nutně za následek nevyhovění žádosti. Tak například dle nálezu soudu 

VwGH 2005/01/0287 sice nelze udělit občanství tomu, kdo je vedoucím členem 

skupiny podílející se na teroristické činnosti, za určitých zvláštních podmínek však 

pouhá příslušnost k této skupině nemusí být nabytí občanství nutně na překážku. Soud 

vyslovil názor, že i pokud je osoba zapsána jako člen v seznamu teroristických 

organizací, který vede Evropská unie, není tento fakt sám o sobě důvodem k zamítnutí 

žádosti, jelikož v daném seznamu mohou být zaznamenány i skupiny, které přímo pro 

Rakousko nebezpečné nejsou. Z tohoto důvodu tedy není možné automaticky 

odvozovat, že osoba zapsaná v tomto seznamu musí bezpochyby představovat 
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nebezpečí i pro Rakousko a jeho veřejný klid, řád a bezpečnost.
212

 Překážkou dle 

rozhodnutí VwSlg 14.182A/1994 dále není, pokud osoba dává najevo svůj názor, že 

v určitém případě došlo ke zneužití veřejné moci státními činiteli, a za tímto účelem se 

zúčastní organizované protestní akce a rozdává propagační materiály. V tomto případě 

se dle názoru soudu jedná pouze o výkon práva na svobodu projevu.
213

 

Posledním blíže specifikovaným předpokladem nabytí občanství na žádost, ke 

kterému bude uvedena judikatura, je podmínka ustanovení § 10 odst. 1 č. 8 zákona o 

státním občanství, dle které nemůže být státní příslušnost propůjčena tomu, kdo je 

s cizím státem v takovém blízkém vztahu, že by udělení občanství této osobě poškodilo 

zájmy Rakouské republiky. Dle nálezu Správního soudního dvora VwGH 82/01/0118 

se může jednat například o příslušnost daného jedince k bezpečnostním či 

zpravodajským službám cizího státu, a to především pokud se žadatel pokusil tuto 

činnost v řízení o nabytí občanství zatajit.
214

 V dalším nálezu, VwSlg 7785A/1970, 

vyslovil soud názor, že udělení občanství cizinci nesmí vést k objektivně oprávněné 

negativní kritice ze strany ostatních států.
215

 

7.2 Judikatura ke správnímu řízení 

V přehledu soudních rozhodnutí, vztahujících se k průběhu a způsobu vedení 

řízení, jsou uvedeny rozsudky Správního soudního dvora, vztahující se k neurčitým 

právním pojmům a problematice správního uvážení, stejně tak jako nálezy tohoto soudu 

zabývající se oprávněními rakouských zastupitelských úřadů v zahraničí v záležitostech 

týkajících se státního občanství. 

Především při udělení rakouské příslušnosti na základě správního uvážení, ale i 

v případě právního nároku, hodnotí příslušný úřad, zda je celkové chování žadatele dle 

§ 11 zákona o státním občanství v souladu s obecným blahem a veřejnými zájmy a zda 
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je rozsah integrace jedince dostatečný.
216

 V tomto případě se jedná o neurčité právní 

pojmy, přičemž neurčitost jejich přesného obsahu může způsobovat rozdílné 

rozhodování jednotlivých úřadů a stát se předmětem výkladových problémů ve 

vědeckých kruzích.
217

 Tímto se zabýval i Správní soudní dvůr, který ve svém nálezu 

VwGH 2001/01/0404 stanovil, že při posuzování celkového chování žadatele mají 

úřady brát zřetel na neurčité právní pojmy uvedené v zákoně, tedy na soulad s obecným 

blahem a veřejnými zájmy a na rozsah integrace daného jedince. Použití neurčitých 

právních pojmů v daném případě tedy slouží jako pomocné vodítko pro úřady ve snaze 

ulehčit jim vydání věcně správného rozhodnutí. Při posuzování celkového chování 

žadatele je dle názoru soudu nutno brát ohled na společenský, hospodářský a kulturní 

postoj daného jedince k životu v Rakouské republice a na jeho vztah ke zde 

uznávaným základním hodnotám.
218

 

V souvislosti s neurčitými právními pojmy je nutno uvést i další nález Správního 

soudního dvora, VwSlg 13.242A/1990, omezující možnost soudního přezkoumávání 

nesprávných úředních rozhodnutí. Obecně je totiž možné podat proti rozhodnutí 

příslušných úřadů stížnost k zemskému správnímu soudu, popřípadě dovolání ke 

Správnímu soudnímu dvoru. Od vydání tohoto nálezu se však Správní soudní dvůr bude 

zabývat kontrolou rozhodnutí, spočívajících na výkladu neurčitých právních pojmů dle 

§ 11 zákona o státním občanství, pouze z důvodů, zda bylo řízení vedeno zákonným 

způsobem a zda se daná opatření zjevně neproviňují proti ustanovením daného 

zákona.
219

 

Dalším příkladem z judikatury je nález Správního soudního dvora VwGH 

99/01/0338, který se týká rozsahu pravomocí rakouských zastupitelských úřadů 

v zahraničí ve věcech státního občanství. Daný případ začal již v roce 1993, kdy 
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rakouský občan, žijící dlouhodobě v Mexiku, požádal zdejší rakouské velvyslanectví o 

rozšíření udělení rakouské příslušnosti také na jeho adoptivního syna. Tomuto synovi 

vydalo rakouské velvyslanectví v Mexiku v roce 1994 rakouský cestovní pas; v roce 

1998 mu však bylo rozhodnutím rakouského velvyslanectví v Guatemale dříve udělené 

rakouské občanství odňato a byl vyzván k odevzdání cestovního pasu. Proti tomuto 

rozhodnutí podal daný jedinec následně odvolání. To však bylo zamítnuto 

z následujícího důvodu: možnosti nabytí rakouské příslušnosti jsou vyjmenovány v § 6 

zákona o státním občanství, přičemž v úvahu by v dané situaci mohlo připadat buď 

nabytí na základě původu (u manželských dětí) nebo z titulu legitimace (u 

nemanželských dětí). V tomto případě se ale jednalo o adopci, přičemž udělení 

občanství z tohoto titulu možné je, ale pouze na základě písemné žádosti. Ta však 

podána nebyla. Stěžovatel tedy nenabyl rakouskou příslušnost z žádného platného 

právního titulu a není tedy vůbec rakouským občanem.  

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel následně ústavní stížnost 

k rakouskému Ústavnímu soudnímu dvoru, který ji ale postoupil Správnímu soudnímu 

dvoru. Tento soud se, na rozdíl od soudu prvoinstančního, zabýval především tím, zda 

bylo rakouské velvyslanectví v zahraničí vůbec oprávněno rozhodnutí o nabytí či 

pozbytí rakouské příslušnosti vydat. Dle § 39 odst. 1 zákona o státním občanství jsou 

totiž k vydávání rozhodnutí v záležitostech rakouské příslušnosti oprávněny pouze 

vlády jednotlivých zemí (Landesregierung). Soud dovodil, že rakouské diplomatické 

úřady v zahraničí mohou vydávat potvrzení či osvědčení o rakouském státním 

občanství, které jsou však vlastně pouhými výpisy z registru občanů. Diplomatické 

úřady však nejsou příslušné k vydávání rozhodnutí o udělení či odebrání rakouského 

občanství, ani k určení, zda daná osoba rakouské občanství má či nemá. Tato 

pravomoc náleží dle zákona výlučně vládám jednotlivých spolkových zemí.
220

 

7.3 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případu Rottmann 

Je důležité si uvědomit, že s občanstvím Rakouské republiky se pojí i občanství 

Evropské unie a je tedy nutné, aby byl v průběhu řízení o nabývání či pozbývání 
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příslušností jednotlivých států daný případ posuzován nejen z pohledu vnitrostátního 

práva, ale i s ohledem na právo unijní. Tomu se věnoval i velký senát Soudního dvora 

Evropské unie v případu Rottmann.
221

 Janko Rottmann byl od narození rakouským 

občanem, který se v roce 1995 přestěhoval do Německa, jelikož v Rakousku bylo proti 

němu vedeno trestní stíhání kvůli podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V roce 

1997 na něj byl v Rakousku vydán vnitrostátní zatýkací rozkaz. V roce 1998 požádal 

pan Rottmann o udělení německého občanství a v příslušném dotazníku existenci 

trestního stíhání záměrně zamlčel. V roce 1999 mu bylo německé občanství uděleno. 

Dle § 27 odst. 1 rakouského zákona o státním občanství platí, že v případě nabytí cizí 

příslušnosti pozbývá osoba ex lege občanství rakouské. Pan Rottmann tedy nabyl 

německou příslušnost, ale zároveň přestal být rakouským občanem. Později toho roku 

však vyšlo vše najevo a německý Spolkový správní soud se obrátil na Soudní dvůr 

Evropské unie s předběžnou otázkou, zda je přípustné odebrat podloudně získanou 

příslušnost občanovi Unie, který by se následně stal apatridou.  

Soudní dvůr EU setrval na pravidle, vyjádřeném v mezinárodních smlouvách i 

primárním právu EU, že úprava záležitostí týkajících se státní občanství, náleží do 

pravomoci jednotlivých členských států a v souvislosti s unijním právem došel k závěru, 

že právo Unie, zejména článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebrání tomu, 

aby členský stát odňal občanu Unie státní občanství tohoto členského státu nabyté 

udělením, bylo-li udělení dosaženo podvodným jednáním, pokud toto rozhodnutí o 

odnětí dodrží zásadu proporcionality. Tuto proporcionalitu je pak vnitrostátní soud 

povinen posoudit nejen z pohledu vnitrostátního práva, ale i s ohledem na právo Unie. 

Výše uvedené znamená, že v průběhu rozhodování musí příslušné orgány či soudy vzít 

na vědomí i nadnárodní aspekt občanství a uvědomit si, že současně s odnětím národní 

příslušnosti dochází i k odnětí občanství Evropské unie a s tím spojených unijních práv 

dané osoby.
222
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8 Kritické zhodnocení rakouské právní úpravy 

Rakouský zákon o státním občanství z roku 1985 nabyl účinnosti před více než 

třiceti lety, přičemž v tomto období prošlo Rakousko některými důležitými historickými 

změnami. Byly uzavřeny významné mezinárodní smlouvy týkající se státního občanství, 

které ovlivnily i úpravu vnitrostátní. V roce 1995 navíc Rakousko vstoupilo do 

Evropské unie, čímž samozřejmě došlo k dalším požadavkům na změny v právním 

řádu, především co se týče institutu unijního občanství a s tím spojenými právy a 

povinnostmi daných osob. Na všechny tyto změny reagoval zákonodárce několika 

velkými novelami, i přesto je však dle mého názoru rakouská úprava v některých 

ohledech přeci jen trochu zastaralá.  

Musíme si uvědomit, že zákon o státním občanství vznikal v době, kdy Rakouská 

republika nebyla členem Evropské unie a kdy volný pohyb osob v rámci EU nebyl tak 

jednoduchý a všem přístupný jako dnes. S narůstajícím množstvím lidí, vyjíždějících za 

hranice svého rodného státu za účelem studia či zaměstnání, dochází samozřejmě i 

k jejich následnému usazování na území jiných členských států a k celkové migraci 

evropského i jiného obyvatelstva. Na tento trend by měly právní úpravy států pružně 

reagovat a přizpůsobovat svůj právní řád aktuální situaci. 

Rakouská úprava státního občanství je v základních rysech podobná té české, 

v některých aspektech se však liší. Naše právní úprava například od účinnosti nového 

zákona o státním občanství České republiky,
223

 připouští, na rozdíl od Rakouska, 

možnost dvojího a vícerého státního občanství. I způsoby pozbývání příslušnosti jsou 

v české úpravě mnohem mírnější a jejich výčet byl omezen téměř na minimum, což se 

však nedá říci o rakouské regulaci, kde je těchto možností a důvodů k nim podstatně 

více. Pojďme se nyní věnovat některým aspektům, které by dle mého názoru bylo 

možno v rakouské úpravě zlepšit.  

8.1 Problematika dvojího státního občanství 

V posledních letech se v právních úpravách jednotlivých států, především na 

evropské úrovni, prosazuje spíše pozitivní přístup k dvojímu státnímu občanství a snaha 
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jej tolerovat a akceptovat. V Rakousku však stále platí vcelku striktní zákaz dvojí státní 

příslušnosti. Důvodem pro tuto úpravu je především snaha omezit možnost vzniku 

konfliktu zájmů mezi státy o personální výsost nad danými osobami. Tato zásada 

vychází jednak z Úmluvy o omezení případů vícerého státního občanství a vojenských 

povinností v těchto případech, ale také z principu obsaženém v rakouském zákoně o 

státním občanství z roku 1925, který uváděl, že „dvěma pánům nelze sloužit“. I 

v současném zákoně však můžeme nalézt četné výjimky z tohoto pravidla. Těmi jsou 

například nabytí dvojí příslušnosti od rodičů s různými občanstvími nebo ponechání si 

cizí příslušnosti při udělení občanství za zvláštní zásluhy či v případech obětí 

nacistického režimu.
224

 

 Jaké jsou však argumenty pro a proti dvojímu státnímu občanství? Hlavním 

důvodem pro restriktivní právní úpravu a pro povolení pouze jediné státní příslušnosti je 

snadné vymezení státu, ke kterému jedinec náleží. Pouze k tomuto státu má poté daná 

osoba vojenskou povinnost a pouze na jeho politickém dění se může účastnit. Jen stát 

původu poskytuje svému občanovi diplomatickou ochranu v zahraničí. Pokud mají 

osoby dvojí příslušnost, může docházet ke konfliktům zájmů mezi státy a pro řešení 

sporů mezi nimi je nutná mezinárodní právní regulace. Na druhou stranu, povolení 

dvojího státního občanství je, především mezi členskými státy Evropské unie více než 

žádoucí. Z důvodu poměrně časté migrace obyvatelstva mohou osoby pociťovat 

sounáležitost s dvěma či více státy zároveň. Rakouská právní úprava však nutí osoby, 

aby se v případě nabytí rakouského občanství vzdaly toho původního a tito jedinci, ač se 

třeba osobně mohou cítit jako příslušníci více států, musí učinit rozhodnutí na principu 

„buď, anebo“.
225

 

 Rakouská úprava klade velký důraz na to, že udělení občanství je posledním 

krokem začlenění osoby do rakouské společnosti.
226

 Jak se ale má jedinec začlenit, 

když je po něm požadováno, aby se vzdal občanství státu svého původu, své domoviny, 

ve které vyrůstal? Mnoho osob si samozřejmě chce své původní občanství ponechat a 

rozsah jejich integrace bude tedy dle mého názoru přeci jen o poznání nižší, než pokud 
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by jim byla dána možnost ponechat si svou příslušnost původní a zároveň získat i 

rakouskou a cítit větší sounáležitost s Rakouskou republikou.  

 V době rozsáhlé globalizace a europeizace je však rakouský restriktivní přístup 

přeci jen trochu zastaralý. Tak či tak je určitému okruhu osob dvojí občanství již dnes 

zákonem umožněno a množství těchto lidí bude stále narůstat. Ohled by měl být brán 

především na osoby pocházející ze zemí Evropské unie, přičemž je důležité zdůraznit, 

že mnoho členských států dvojí občanství již dnes povoluje. Rakouská právní úprava by 

se tedy v tomto směru měla stát otevřenější a příznivější, když ne všeobecně, tak 

alespoň vzhledem k občanům EU. Umožnění dvojí příslušnosti by totiž samozřejmě 

skýtalo výhody i pro občany Rakouska, kteří dle platné úpravy, až na výjimky, 

pozbývají při nabytí cizího občanství to rakouské.
227

 Dle mého názoru by tedy 

Rakousko mělo následovat příkladu některých dalších evropských států, mezi nimi i 

České republiky, a v rámci novelizace právní úpravy, či spíše vydání zcela nového 

zákona, dvojí státní občanství povolit. 

8.2 Délka zákonného a nepřerušeného pobytu 

Jednou z podmínek udělení rakouské příslušnosti na základě žádosti je splnění 

podmínky zákonného a nepřerušeného pobytu na území Rakouska, a to dle zákona o 

státním občanství obecně po dobu alespoň deseti let, v některých privilegovaných 

případech pouze šest let.
228

 Takto dlouhá doba je vyžadována především proto, aby 

v daném období došlo k pravé integraci dané osoby do rakouské společnosti. Dle mého 

názoru je však tento časový úsek až nepřiměřeně dlouhý. Pokud daná osoba zamýšlí 

v Rakousku natrvalo zůstat, dochází k jejímu začlenění do společenství mnohem 

rychleji, řádově v průběhu několika málo let. Pokud by tedy například současná 

požadovaná doba pobytu byla zkrácena na její pouhou polovinu, jednalo by se dle mého 

názoru ještě stále o dostatečně dlouhý časový úsek, nutný k integraci jedince. To, že 

rakouská úprava požaduje minimálně deset let pobytu, se jeví spíše jako časové období, 

kdy jsou jedinci odpírána občanská práva, jako například účast na volbách do 

Národní rady či projevení názoru v celostátním referendu. Nemožnost účasti na 
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politickém životě společnosti může ve svém důsledku proces integrace jedince spíše 

ztížit a zpomalit. V rámci nové kodifikace by tedy bylo vhodné, aby byl vytvořen 

atraktivnější systém udělování státního občanství na žádost, který by osobám 

umožňoval dřívější naturalizaci a s tím spojenou rychlejší a plnou účast na politickém a 

společenském životě.
229

 

8.3 Otázka dostatečně zajištěné obživy 

Dalším tématem, o kterém se v poslední době vedou diskuze, je nutnost splnit 

podmínku dostatečně zajištěné obživy při udělení občanství na žádost. Spory se vedou 

nejen o stále se zvyšující výši příjmů, nutných pro splnění tohoto předpokladu, ale také 

o metodu jejich výpočtu. Problematické je především to, že výpočet příjmů každého 

jednotlivce je možná až příliš komplexní a složitý a neúměrně zatěžuje úřady vedoucí 

dané řízení. Do souhrnné sumy prostředků, které osoba potřebuje na prokázání zajištění 

své obživy, se totiž započítávají veškeré její trvalé a pravidelné příjmy, pocházející 

z odměny ze zaměstnání, z výdělků ze samostatně výdělečné činnosti, ze zákonných 

nároků na výživné nebo z pojistného plnění. Od této částky se však naopak odečítají 

opakované výdaje, jakými jsou například splátky úvěru, srážky ze mzdy strhávané 

v rámci exekuce či náklady na povinnou výživu osob, nežijících s žadatelem ve 

společné domácnosti. Je snadné si představit, že výkon této činnosti a výpočet 

jednotlivých částek je nejen časově, ale i finančně náročný. Bylo by tedy záhodno 

zjednodušit metodu výpočtu těchto prostředků, jelikož jen tak může dojít ke snížení 

zatížení příslušných orgánů a ke zvýšení efektivity daného řízení.
230

 

8.4 Finanční nákladnost řízení 

Nabytí rakouské příslušnosti na základě žádosti dále ztěžuje i finanční nákladnost 

řízení o udělení občanství. Náklady se skládají ze spolkového poplatku a ze zemského 

správního poplatku. Výše spolkového poplatku je stanovena v § 14 zákona o 

poplatcích a vybírá jej stát.
231

 Tento poplatek činí v roce 2017 částku ve výši 976, 80 €; 

poněkud shovívavější je právní úprava k rodinným příslušníkům žadatele, kde v případě 
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podání společné žádosti platí druhý manžel jen 759,70 € a nezletilé dítě 217,10 €. Zde je 

nutné upozornit i na to, že i v případě negativního výsledku řízení, tedy neudělení 

rakouského občanství, musí být spolkový poplatek uhrazen v plné výši.
232

 Zemský 

správní poplatek stanoví jednotlivé spolkové země samostatně a jeho výše se tedy 

může podstatně lišit. Výše tohoto poplatku je také dále často diferencována dle výše 

čistého ročního příjmu žadatele. Za zemský správní poplatek tedy žadatel zaplatí zhruba 

100 – 1. 000 € v závislosti na dané zemi a výši svého příjmu; za děti se poplatek 

většinou neplatí. V některých zemích jsou poplatky sníženy například, pokud má osoba 

na udělení občanství právní nárok.
233

 Celkově tedy žadatel zaplatí za řízení částku 

pohybující se mezi 1.000 – 2.000 €, což je suma, která může některé osoby od žádosti 

odradit již jen z finančních důvodů. Samozřejmě je vhodné, aby žadatelé zaplatili určitý 

poplatek, který může jednak zabránit neúčelnému podávání žádostí, zbytečně 

zatěžujících příslušné úřady a který také slouží jako příspěvek na vedení řízení. Tento 

poplatek by však měl být spíše nižší a pohybovat se pouze v řádu několika set eur, aby 

měl každý možnost o udělení občanství požádat a aby jedinou překážkou nebyla pouze 

nemajetnost žadatele a jeho neschopnost zaplatit tak vysokou částku. V tomto ohledu mi 

přijde česká právní úprava o něco rozumnější, jelikož v ČR se správní poplatek hradí 

pouze v případě kladného vyřízení žádosti a jeho výše činí pouhých 2.000,- Kč.
234

 

Otázkou však je, zda poplatek dle českého práva není naopak až příliš nízký. Ideální 

výše částky by se tak dle mého názoru měla nalézat někde mezi těmito dvěma extrémy. 

Výše uvedené nedostatky však nejsou těmi jedinými, které by bylo možné 

rakouské právní úpravě vytknout. Tak například po novele z roku 2013,
235

 která 

v zákoně upravila rovnoprávnost manželských a nemanželských dětí, se vyskytly 

výkladové problémy týkající se prohlášení otce, který je rakouským občanem, o určení 

otcovství k dítěti. Jedná se například o situaci dítěte, narozeného mimo manželství, a to 
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v cizině a matce, která je cizinka. Úprava státoobčanského postavení nemanželských 

dětí však bude muset být s největší pravděpodobností v nejbližších letech podrobněji 

upravena a rozpracována, aby byly odstraněny mezery v zákoně, se kterými se právní 

praxe musí potýkat již nyní.
236

  

Dalším problémem týkajícím se rodinného práva je také otázka občanství dětí, 

narozených z umělého oplodnění. Ačkoliv byl přístup k této problematice částečně 

zjednodušen rozsudkem Ústavního soudního dvora
237

 a ačkoliv může dnes například 

lesbická partnerka, žijící s matkou dítěte v registrovaném partnerství, vystupovat jako 

takzvaná Co-Mutter a uznat i své otcovství k dítěti, stále ještě musí být v tomto směru 

vyřešeny některé další otázky, týkající se kupříkladu homosexuálních párů a možnosti, 

aby oba „otcové“ mohli mít k dítěti postavení rodičů a mimo jiné také aby od nich toto 

dítě mohlo nabýt státní občanství.
238

 

Problémy se vyskytují také v průběhu řízení ve věcech týkajících se státního 

občanství, kde často dochází k prodlevám a nedodržování zákonem stanovených lhůt 

k vydání rozhodnutí. Zde se pravděpodobně jedná spíše o administrativní problém a 

nedostatek pracovních sil na úřadech, ale i tak by se tím měl zákonodárce zabývat. 

8.5 Závěrečné zhodnocení právní úpravy  

Nyní platný zákon o rakouském státním občanství byl vydán již v roce 1985 a je 

tedy v platnosti po dobu delší než třicet let.
239

 Za tuto dobu prošel četnými 

novelizacemi, z nichž některé byly pouze menšího významu, jiné, jako například novely 

z let 2005 a 2013, pozměnily text zákona vcelku podstatným způsobem a zjednodušily 

či zostřily mnohá pravidla. Pozměňována byla především ustanovení týkající se nabytí 

rakouské příslušnosti. V oblasti udělení občanství na žádost docházelo spíše k 
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zpřísňování právní úpravy, především v rámci novely 2005,
240

 po jejíž účinnosti musí 

žadatelé prokázat i znalost německého jazyka a složit zkoušku pro účely udělování 

státního občanství; tato novela také zavedla podstatně vyšší správní poplatky za podání 

žádosti.  

Co se týče nabývání rakouského občanství, především tedy jeho udělení na 

žádost, patří právní úprava Rakouska k těm přísnějším. Základem pro tento striktní 

přístup je zásada, definovaná Rudolfem Thienelem na konci 80. let, dle které má být 

udělení rakouského státního občanství posledním krokem zdařilého začlenění cizince 

do rakouské společnosti, a ne tedy pouhým prostředkem k integraci.
241

 Tento názor se 

objevuje nejen v pozdější právnické literatuře, ale často i v důvodových zprávách 

k novelám zákona o státním občanství či v soudních rozhodnutích. Definovaná zásada 

se pojí s jedním ze základních principů rakouského občanství, kterým je úzký vztah 

k Rakousku. Dle obou těchto principů je tedy nutné, aby měl cizinec nejdříve 

k Rakousku určité silné pouto, ať už se jedná o blízké rodinné vztahy, jazykovou 

integraci či dlouhodobý pobyt na území státu, aby se začlenil do společnosti, naučil se 

německý jazyk, měl vědomosti o rakouských reáliích a také aby měl celkově kladný 

postoj k Rakouské republice a k zásadám zde uznávaným. Jen tímto způsobem dojde 

k začlenění dané osoby do rakouské společnosti a jen poté je možné udělit cizinci 

rakouské občanství a tím završit proces jeho integrace.  

Tyto principy jsou samozřejmě viditelné i v textu platného zákona o státním 

občanství. Projevují se jednak vcelku rozsáhlým množstvím různých podmínek a 

předpokladů, které musí žadatel o rakouskou příslušnost splnit, ale také jejich celkovou 

náročností. Ta může být spatřována například ve vcelku přísném požadavku na dobu 

trvalého a nepřerušeného pobytu, v podmínce vzdání se původní státní příslušnosti či 

v nutnosti uhradit vysoké poplatky za řízení.  

Otázkou je, zda je tato tvrdost dané regulace na škodu či zda je to naopak výhoda. 

Z mé zkušenosti z rakouského prostředí mohu říci, že většina Rakušanů, zákonodárce 

pravděpodobně nevyjímaje, vnímá v dnešní době přísnost regulace jako pozitivum a 
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jako ochranu rakouské společnosti před přílivem velkého množství, někdy ne tak úplně 

chtěných, žadatelů o rakouské občanství, usilujících o získání výhod, které rakouským 

příslušníkům náleží. 

Dle mého názoru by však přeci jen mělo dojít k některým podstatným změnám 

zákona o státním občanství. Největší nedostatek spatřuji v obecně platném zákazu 

dvojího státního občanství. V dnešní době, kdy se evropské státy snaží o integraci ve 

všech možných ohledech a kdy se tolik lidí usazuje na území jiných států EU, přeci není 

možné a ani žádoucí, aby některé členské státy dvojí občanství od počátku zamítaly a 

umožňovaly je jen ve zvláštních případech. Povolení dvojí státní příslušnosti by však 

bylo tak podstatnou změnou zákona a protikladem jednoho z vůdčích principů 

rakouského státoobčanského práva, že by k jeho zavedení bylo pravděpodobně nutné, a 

i vhodné, vydat úplně nový zákon. Jednalo by se však o významný přelom v institutu 

rakouského občanství jako takového a k celkovému posunu úpravy k otevřenějšímu a 

liberálnějšímu přístupu. 

Co se týče ostatních vytýkaných nedostatků, jsou tyto ve srovnání s otázkou dvojí 

státní příslušnosti pouze menšími problémy, které by bylo možné vyřešit pouhou 

novelizací zákona. Stačilo by pouze poupravit daná ustanovení a snížit požadovaný 

počet let trvalého a nepřerušeného pobytu či výši správních poplatků nebo zjednodušit 

výpočet příjmů prokazujících dostatečně zajištěnou obživu. Právní regulace týkající se 

umělého oplodnění či právního postavení manželských a nemanželských dětí ve věcech 

státního občanství bude muset být dle mého názoru tak či tak v příštích letech znovu 

doplněna a podrobněji upravena, aby byly vyjasněny určité výkladové problémy, se 

kterými se praxe potýká již nyní. 

Na závěr lze říci, že zákon o rakouském státním občanství prošel během své 

existence četnými změnami. I přesto by bylo i nyní vhodné, aby byl zákon dále 

novelizován a modernizován a aby pružněji reagoval na aktuální situaci jak v Rakousku, 

tak i v rámci celé Evropy. Bylo by tedy více než žádoucí, aby byly v příštích letech 

zmírněny některé tvrdosti právní regulace a aby Rakousko zaujalo celkově otevřenější a 

pozitivnější přístup k žadatelům o udělení rakouského občanství. 
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Jak se však bude rakouská právní úprava dále vyvíjet, nelze s jistotou 

předpovědět. Dokonce ani plán legislativních prací spolkové vlády pro období 2013 - 

2018 nezamýšlí žádné podstatné obsahové novelizace zákona o státním občanství. 

Můžeme tedy pouze doufat, že Rakousko bude v budoucnu následovat evropské trendy 

a vcelku přísnou úpravu poněkud zmírní.
242
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Závěr 

Diplomová práce na téma Institut státního občanství Rakouské republiky se 

zabývá platnou právní úpravou této oblasti jako takové. Věnuje se tedy obecné teorii, ve 

které jsou rozebrány základní státoobčanské pojmy, prameny dané úpravy a jednotlivé 

způsoby nabývání a pozbývání rakouské příslušnosti. Nejpodrobněji je však rozebrána 

oblast týkající se nabytí státního občanství na žádost, která tvoří hlavní část textu. 

Tato práce však není pouze teoretická či popisná. Obsahuje i kritickou analýzu platné 

právní úpravy a návrhy na zlepšení dané regulace.  

Cílem práce je tedy podrobné rozebrání právní úpravy rakouského občanství, 

její kritické zhodnocení a následné zodpovězení otázky, zda je tato úprava stále 

aktuální. Tedy zdali je schopna pružně reagovat na společenské změny a zda by 

nebylo vhodnější upravit některé oblasti odlišným způsobem.  

Základem rakouské právní úpravy tohoto institutu je zákon o státním občanství 

z roku 1985.
243

 Tento zákon samozřejmě vychází jednak z předchozích rakouských 

předpisů, zabývajících se touto problematikou, je však také silně ovlivněn 

mezinárodním právem a některými všeobecně uznávanými principy, specifikovanými 

v příslušných mezinárodních smlouvách. V roce 1995 navíc Rakousko vstoupilo do 

Evropské unie a je tedy vázáno i unijními předpisy, týkajícími se státní příslušnosti. 

Zdaleka nejdůležitějším počinem v této oblasti bylo zavedení unijního občanství. 

Podstatou tohoto pojmu je, že každá osoba, která má primární státní příslušnost 

členského státu EU, má navíc i od tohoto odvozené občanství unijní. Každý občan EU 

je navíc držitelem zvláštních občanských práv, přičemž z pohledu této práce patří mezi 

nejdůležitější z nich především svoboda pohybu a pobytu. Na jejím základě totiž 

dochází k přesunům obyvatelstva do jiných evropských států, k jejich následnému 

usazování na cizím území a k možnosti, že po několika letech pobytu v daném státě 

budou usilovat o udělení občanství daného státu a o umožnění plného výkonu 

občanských práv v dané zemi. 
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Vraťme se však zpět k zákonu o státním občanství. Tento předpis spočívá na 

několika základních vedoucích principech, vyplývajících jak z rakouských tradic, tak i 

z mezinárodního a evropského práva. Na našem kontinentu je tradičně aplikován 

například princip ius sanguinis, zásada rovného zacházení s ženami a muži či snaha 

zamezit případům bezdomovectví. Pro oblast nabývání občanství na žádost jsou však 

dle rakouského práva klíčové především dvě zásady. Jedná se jednak o princip 

zamezení dvojí a víceré státní příslušnosti, dle kterého se žadatelé musí před 

udělením rakouského občanství ve většině případů vzdát své původní příslušnosti, a 

dále i o požadovaný úzký vztah k Rakousku, jenž má v řízení o udělení občanství 

formu podmínek, které musí žadatelé splnit; patří sem například několikaletý pobyt na 

území Rakouska, znalost německého jazyka a kladný postoj k republice jako takové. 

Právě splnění všech zákonných podmínek má klíčový význam pro vyhovění 

žádosti o udělení rakouského občanství. Daný jedinec musí tedy vyhovovat takzvaným 

předpokladům udělení, které mají pozitivní charakter a musí být tedy splněny; žadatel 

musí být kupříkladu bezúhonný, mít dostatečně zajištěnou obživu a splňovat předpoklad 

zákonné a nepřerušené délky pobytu. Dále zde však existují i překážky udělení, 

přičemž platí, že pokud je dána byť i jen jedna z nich, rakouská příslušnost nesmí být 

udělena. K zamítnutí žádosti tedy povede, pokud byl žadatel například pravomocně 

odsouzen za spáchání určitých trestných činů či závažných přestupků nebo pokud má 

blízký vztah k extremistické či teroristické skupině. Velmi podstatnou podmínkou, 

související se základním principem rakouské úpravy a se snahou zamezit případům 

dvojího a vícerého občanství, je povinnost žadatele vzdát se své původní státní 

příslušnosti, a to pokud je to pro něj dovolené a možné. V souvislosti s prokázáním 

dostatečné integrace musí daná osoba dále složit jazykový test a zkoušku pro účely 

udělování státního občanství.  

Pokud žadatel splňuje dané podmínky, lze podat žádost o udělení rakouského 

státního občanství. Žádost má podobu formuláře, musí být vždy písemná a podává se 

osobně. Jejím podáním začíná řízení o udělení státního občanství, které vede příslušné 

oddělení zemské vlády dané spolkové země. Jedná se o řízení správní a písemné, 

správní orgány se tedy v jeho průběhu řídí správními předpisy a všechna jejich 

rozhodnutí musí mít písemnou podobu. Je také nutno dodat, že žadatel musí uhradit 
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vcelku vysoké poplatky za vedení řízení. V případě vyhovění žádosti vydá zemská 

vláda rozhodnutí o udělení rakouského státního občanství. Pokud bylo vydáno 

negativní rozhodnutí, může se daný jedinec domáhat svého práva u zemského správního 

soudu, popřípadě následně u Správního soudního dvora; pokud bylo zasaženo do jeho 

ústavně zaručených základních práv, může se obrátit i na Ústavní soudní dvůr. 

K průběhu správního řízení i k podmínkám udělení občanství, stejně jako 

prakticky ke všem ustanovením zákona o státním občanství existuje samozřejmě velké 

množství rakouské judikatury. V této práci jsou uvedena důležitá soudní rozhodnutí, 

vydaná především rakouským Správním soudním dvorem, jakožto nejvyšším soudním 

orgánem ve věcech správních. Některé nálezy však pochází i od rakouského Ústavního 

soudního dvora či Soudního dvora Evropské unie. Judikáty jsou v práci často 

zmiňovány v poznámkách pod čarou. Ty nejdůležitější jsou však podrobněji rozebrány 

a popsány v kapitole sedmé, věnující se přímo rakouské judikatuře k tématu nabytí 

státního občanství na žádost.  

Velmi podstatnou částí této práce je osmá kapitola, věnující se kritickému 

zhodnocení rakouské právní úpravy, opět v oblasti nabývání občanství na žádost. Na 

tomto místě je nutné si uvědomit, že zákon o státním občanství je platný již od roku 

1985 a za dobu jeho existence došlo k uzavření některých významných mezinárodních 

smluv či ke vstupu Rakouska do Evropské unie. Právní i státoobčanská situace se tedy 

za posledních více než třicet let změnila, v Rakousku je však stále platný v některých 

ohledech již možná trochu zastaralý a překonaný právní předpis. Zákon byl samozřejmě 

mnohokrát novelizován, i přesto ale dle mého názoru již v určitých případech 

nevyhovuje aktuálním společenským požadavkům a nereaguje na vývoj situace 

v Evropě tak, jak by bylo vhodné. Některá další ustanovení tohoto předpisu jsou 

přísnější, než by asi bylo nutné, nebo možná až nepřiměřeně ztěžují možnost podání 

žádosti o rakouské občanství. V právní úpravě by také měly být vyřešeny některé 

administrativní problémy, související s řízením. 

Kritika byla v této práci věnována především faktu, že dvojí státní příslušnost 

je v Rakousku, až na výjimky, zakázána. Ačkoliv je tento princip v zemi vcelku tradiční 

a vyplývá i z některých mezinárodních smluv, jsem toho názoru, že se v dnešní době a 

na území Evropské unie jedná o institut již překonaný. Vždyť tolik Evropanů se stěhuje 
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za studiem, získáním pracovních zkušeností či lépe placenou prací do jiných států. A 

institut státního občanství není pouze otázkou právní, je to i otázka osobní, lidská. 

Jedinci, kteří se v rámci volného pobytu a pohybu osob přestěhovali do cizího státu, tam 

mnohdy dlouhodobě pracují či podnikají, znají místní zvyky, tradice i politickou situaci, 

často si založí rodinu nebo vytvoří okruh přátel a rádi by se začlenili do společnosti 

daného státu úplně tím, že získají jeho státní občanství a budou moci vykonávat v plném 

rozsahu občanská a politická práva. V případě rakouské právní regulace je zde však 

jeden háček, a to, že se dané osoby musí před nabytím rakouské příslušnosti vzdát 

svého původního občanství. To je však pro mnohé z nich jistě složité, jelikož mají 

pracovní, osobní či citové vazby i ke státu svého původu. Jsem proto toho názoru, že 

není správné, aby se osoby musely rozhodovat mezi dvěma státy, k nimž mají v obou 

případech určité blízké vazby, a byly nuceny vybrat si své budoucí občanství na 

principu „buď, anebo“. Jsem ochotna připustit, že Rakousko není zcela otevřené 

osobám pocházejícím z jiných kontinentů, které nemusí mít porozumění pro evropské 

tradice či hodnoty a v jejichž případě může být i začlenění do rakouské společnosti 

určitým způsobem komplikované či téměř nemožné. Myslím si ale, že alespoň občanům 

jiných členských států Evropské unie by mohla být dvojí státní příslušnost umožněna. 

Pevně doufám, že v příštích letech dojde k určitému zmírnění tohoto pravidla a že bude 

určitá výjimka udělena alespoň unijním občanům. 

Kritizována byla také požadovaná délka zákonného a nepřerušeného pobytu. 

Dle zákona o státním občanství je totiž ve většině případů vyžadována doba minimálně 

deset let, za některých zjednodušených podmínek pouze šest let. Takto dlouhé časové 

období je vyžadováno především z toho důvodu, aby se osoba náležitě integrovala do 

rakouské společnosti. Dle mého názoru by ale k začlenění obecně stačila i doba kratší. 

Stejný postoj ostatně vyjadřuje zákonodárce i v české právní úpravě, dle které lze státní 

občanství udělit, pokud má žadatel na území ČR povolen trvalý pobyt nepřetržitě po 

dobu pěti let, v případě občanů Evropské unie jsou vyžadovány pouze tři roky. O 

vhodné délce pobytu by bylo možné samozřejmě vést dlouhé diskuze a přít se, zda je 

lepší ji stanovit na pět, šest, sedm či osm let. V každém případě ale zastávám názor, že 

by rakouské úpravě neuškodilo, kdyby byla požadovaná doba pobytu o určitou část 

zkrácena. 
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Kritice byly podrobeny i další oblasti. Jednou z nich je například finanční 

nákladnost řízení o udělení občanství, kde musí žadatel uhradit jak spolkový poplatek, 

tak i zemský správní poplatek. Jen pro představu je nutno uvést, že spolkový poplatek 

činí necelých tisíc euro a je i v případě negativního výsledku nevratný; zemský správní 

poplatek se sice většinou liší dle výše příjmu žadatele a dále také dle úpravy 

v jednotlivých zemích, i tak se ale ve většině případů jeho výše pohybuje kolem 

několika set euro. Celkové náklady jsou tedy poměrně vysoké a lze si představit, že ne 

každý je schopen tak vysokou částku zaplatit. Ve srovnání například s Českou 

republikou, kde výše správního poplatku činí pouhých 2.000,- Kč, je vidět, že se jedná o 

opravdu velký rozdíl. Obdobně jako v předchozím odstavci by se i zde dalo 

polemizovat o vhodné výši poplatku. Dle mého názoru je totiž například výše českého 

poplatku možná až příliš nízká, což může mít za následek neúčelné podávání žádostí a 

popřípadě i zbytečné zatěžování úřadů. Na druhou stranu mi částka převyšující 500 euro 

přijde, i na rakouské poměry, poměrně vysoká a limitující žadatele již jen svou finanční 

náročností.  

Některé další nedostatky se vyskytují také v úpravě komplikovanějších situací 

týkajících se státoobčanského postavení nemanželských dětí či dětí narozených 

z umělého oplodnění. V obou případech se však jedná o instituty, které byly do zákona 

o státním občanství přidány či blíže upraveny relativně nedávno a je tedy zřejmé, že 

v příštích letech bude nutné jejich úpravu určitým způsobem rozvést a upřesnit. 

Právní úprava se dále setkává i s některými dalšími, spíše administrativními 

problémy. Mezi tyto patří například až příliš komplikovaná metoda výpočtu příjmů, 

jejichž výši musí žadatel prokázat, aby splnil podmínku dostatečně zajištěné obživy. 

V průběhu řízení totiž musí daný orgán vcelku složitým způsobem vypočítat příjmy 

každého jednotlivce, což je nejen časově, ale samozřejmě i finančně náročné. 

Zákonodárce by měl pravděpodobně vzít v úvahu míru zatížení úřadů těmito výpočty a 

výhody nyní používané metody a po srovnání s jinými možnými způsoby uvážit, zdali 

by nebylo vhodnější zvolit jiné, rychlejší a administrativně jednodušší řešení.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že rakouská právní úprava státního občanství, ač 

velmi komplexní a držící se svých základních principů, by mohla být v jistých částech 

poupravena či pozměněna. I odborníci na ústavní právo se shodují, že právní úprava 
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některých oblastí již v dnešní době není aktuální a není schopna držet krok 

s celospolečenským vývojem.
 244

 Jsem toho názoru, že určité změny zákona či vydání 

nové kodifikace by mohly být velmi přínosné pro celou oblast státního občanství. Pokud 

by se zákonodárce rozhodl pro vypracování nového zákona, přineslo by to s sebou 

samozřejmě i další výhody. V rámci tvorby modernějšího předpisu by byly vedeny 

rozsáhlé diskuze o obsahových problémech a hledána vhodnější řešení. Tímto 

způsobem by mohlo dojít k přehodnocení názoru zákonodárce na některé problémy, se 

kterými se stávající kodifikace potýká, a určité oblasti by mohly být upraveny odlišně či 

by alespoň mohlo dojít ke zmírnění nyní vcelku striktní právní regulace. 

Na závěr lze říci, že rakouská právní úprava státního občanství je vcelku aktuální 

a ve většině případů se pomocí novelizací snaží vyhovět společenským požadavkům. I 

přesto by však bylo dle mého názoru vhodnější upravit některé oblasti odlišným 

způsobem, zmírnit přísné podmínky v uvedených případech či podrobněji 

rozpracovat určité oblasti týkající se nabývání státního občanství. 

  

                                                 
244

 Srov. VOGL; WIENER, Änderungen im Staatsbürgerschaftsrecht. In: Öffentliches Recht – Jahrbuch 

2014, 2014, op. cit., s. 341-343. 
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Příloha č. 1: Počet udělení státního občanství a míra naturalizace 

v Rakouské republice v letech 1971 - 2016 

 

Počet udělení státního občanství Rakouské republiky (v tisících) 

Míra naturalizace = poměr udělení státního občanství Rakouské republiky na 

každých 100 cizinců trvale žijících na rakouském území  
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Příloha č. 2: Počet udělení státního občanství Rakouské republiky dle 

právních titulů v letech 1992 – 2016 

 

 udělení na základě správního uvážení 

 udělení na základě právního nároku 

 rozšíření udělení občanství na rodinné příslušníky žadatele  
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Příloha č. 3: Počet udělení státního občanství Rakouské republiky dle 

vybraných znaků v letech 2006 – 2016 

 

 

  

Znak 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový počet 

udělení 
25.746 14.010 10.258 7.978 6.135 6.690 7.043 7.354 7.570 8.144 8.530 

Míra 

naturalizace 
3,2 1,7 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Právní důvod 

Správní uvážení 8.741 4.123 2.448 1.564 1.141 1.121 1.218 1.184 1.219 1.324 1.288 

Právní nárok 5.949 4.663 4.187 3.812 2.957 3.358 3.630 3.895 4.158 4.455 4.709 

Rozšíření 

udělení 
11.056 5.224 3.623 2.602 2.037 2.211 2.195 2.275 2.193 2.365 2.533 

Dřívější státní příslušnost 

EU státy před 

2004 (14) 
155 139 101 208 158 150 170 186 269 223 293 

EU státy po 

2004 (13) 
4.278 2.261 1.577 1.088 896 922 996 868 927 860 1.025 

Ostatní 

evropské státy 

(včetně 

Turecka) 

18.216 10.357 7.131 5.274 3.903 4.087 4.132 4.159 3.951 4.407 4.336 

Afrika 1.092 380 373 384 366 391 437 561 697 783 777 

Asie (bez 

Turecka, Kypru) 
1.669 666 805 746 640 941 1.109 1.344 1.466 1.607 1.818 

Ostatní státy, 

neznámé 
336 207 271 278 172 199 199 236 260 264 281 

Věkové skupiny 

Méně než 18 let 9.808 5.720 4.377 3.398 2.463 2.530 2.547 2.767 2.955 3.047 3.141 

18 až 60 let 15.549 8.002 5.657 4.442 3.583 4.056 4.411 4.488 4.526 4.978 5.272 

Více než 60 let 389 288 224 138 89 104 85 99 89 119 117 

Pohlaví 

Muži 12.577 6.410 4.803 3.756 2.872 3.116 3.211 3.427 3.497 3.712 3.907 

Ženy 13.169 7.600 5.455 4.222 3.263 3.574 3.832 3.927 4.073 4.432 4.623 
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Znak 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Země narození 

Rakouská 

republika 
7.710 4.988 3.821 3.053 2.328 2.374 2.520 2.707 2.831 2.925 3.017 

Zahraničí 

celkově 
18.036 9.022 6.437 4.925 3.807 4.316 4.523 4.647 4.739 5.219 5.513 

EU státy před 

2004 (14) 
- - 113 171 142 126 174 184 210 165 236 

EU státy po 

2004 (13) 
- - 827 610 447 543 556 542 596 552 660 

Ostatní evrop. 

státy (včetně 

Turecka) 

- - 4.369 3.046 2.267 2.396 2.388 2.274 2.157 2.503 2.462 

Afrika - - 307 308 304 330 370 421 511 576 569 

Asie (bez 

Turecka, 

Kypru 

- . 673 625 524 778 887 1.058 1.082 1.239 1.378 

Ostatní státy, 

neznámé 
- - 148 165 123 143 148 168 183 184 208 

Trvalý pobyt dle spolkových zemí 

Burgenland 501 244 170 157 138 144 143 139 150 169 170 

Korutany 1.292 631 427 319 471 317 264 328 314 383 315 

Dolní Rakousy 3.961 1.721 1.550 1.202 799 1.144 1.098 1.171 1.152 1.187 1.154 

Horní 

Rakousy 
4.128 2.025 1.458 1.313 995 1.045 1.148 1.278 1.283 1.292 1.519 

Salcbursko 1.481 897 586 518 516 480 471 463 451 479 477 

Štýrsko 2.220 1.091 805 557 430 399 421 555 666 671 814 

Tyrolsko 2.027 1.162 800 632 574 617 577 584 530 552 574 

Vorarlbersko 1.482 1.039 680 425 467 473 430 413 392 444 452 

Vídeň 8.654 5.200 3.782 2.855 1.745 2.071 2.491 2.423 2.632 2.967 3.055 
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Příloha č. 4: Žádost o udělení rakouského státního občanství 
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Příloha č. 5: Rozhodnutí o udělení rakouského státního občanství na žádost  
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Institut státního občanství Rakouské republiky 

 Státní občanství je často definováno jako status osoby, která je podle práva daného 

státu uznána za jeho člena. Tento status je většinou spojen s určitými právy a privilegii, stejně 

tak jako s jim odpovídajícími povinnosti, které náleží pouze občanům. Tato diplomová práce 

se zaměřuje na detailní analýzu platné právní úpravy rakouského státního občanství a na její 

kritické zhodnocení. Cílem je zodpovědět na otázky, zda je nyní platná úprava stále aktuální 

a zda by nebylo vhodné upravit určité oblasti jiným či vhodnějším způsobem. 

 V úvodní části této práce je vysvětlen pojem státního občanství a dalších příbuzných 

institutů. Zmíněny jsou také vedoucí principy úpravy rakouské příslušnosti, strukturované dle 

jejich důležitosti v souladu s rakouskou právní naukou. Dále jsou představeny prameny 

rakouské právní úpravy - nejdůležitější mezinárodní smlouvy, úprava v právu Evropské unie a 

v rakouské ústavě. Největší důraz je však kladen na platný zákon o rakouském státním 

občanství, který obsahuje mnoho informací vztahujících se k této práci. Dále jsou obecně 

popsány způsoby nabývání a pozbývání rakouské příslušnosti. 

Hlavním tématem práce je však nabytí státního občanství na žádost, a proto je daná 

oblast popsána velmi detailně. V této části jsou vyjmenovány podmínky, které musí být 

splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Na tomto místě je také nutné zdůraznit, že 

rakouský zákon je v těchto ohledech vcelku přísný a splnění daných podmínek může být tudíž 

relativně obtížné. Ale i v této striktní úpravě existují určité případy, ve kterých je možné 

získat občanství za zjednodušených podmínek. Některé osoby mají také na udělení 

příslušnosti právní nárok. Další kapitola je věnována správnímu řízení o udělení občanství a 

zahrnuje jednak úpravu obecné příslušnosti správních úřadů a způsobu vedení řízení, ale i 

právní ochranu žadatele, druhy evidence občanů a správní přestupky v této oblasti. Pro lepší 

porozumění výkladu zákona o rakouském státním občanství jsou v práci uvedena i důležitá 

soudní rozhodnutí, vztahující se k danému tématu. 

Závěrečná část této práce se zabývá kritickým zhodnocením rakouské právní 

úpravy, opět především ve vztahu k nabytí státní příslušnosti na žádost. Některé principy, 

například obecná nepřípustnost dvojího státního občanství, jsou dle mého názoru již trochu 
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staromódní a již neodpovídají současné situaci a aktuálním společenským požadavkům. 

Kritizována byla také další ustanovení zákona, například velmi dlouhá požadovaná doba 

pobytu či finanční nákladnost řízení. 

 Na závěr této diplomové práce je nutno říci, že rakouská právní úprava je obecně vzato 

moderní a povětšinou uspokojivá. I přesto by ale v některých případech bylo žádoucí 

pozměnit určitá ustanovení či právní principy. 
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Abstract 

Thesis title: The institute of the citizenship of the Republic of Austria 

Citizenship is often defined as a status of a person, who is recognised under the law as 

being a legal member of a sovereign state. This status is usually connected with certain rights 

and privileges, along with corresponding duties, which belong to the citizens only. This 

master thesis aims to give a detailed analyse of the valid legislation of Austrian citizenship 

and to evaluate it critically. The main goal of the thesis is to answer the questions, whether 

the nowadays valid regulation is still actual and whether it would not be better to regulate 

certain issues in a different or more suitable way. 

In the introduction of this thesis the term citizenship and the related key concepts are 

explained. Mentioned are also the leading principles of the regulation of the Austrian 

citizenship, structured by their importance according to the Austrian legal literature. 

Introduced are also the sources of Austrian law - the significant international treaties and the 

regulation in the European Union and in the Austrian constitution. However, the main 

emphasis is put on the valid Austrian Citizenship Act, which contains large number of 

information related to this thesis. Described are also the ways of obtaining and losing the 

Austrian citizenship. 

The central topic of this thesis is however the naturalization by application and 

therefore the regulation of this field is described in detail. Various conditions have to be 

fulfilled in order to achieve a positive acceptation of the application. It is also important to 

emphasize, that the Austrian regulation is rather strict in this way and thus it might be quite 

demanding to meet the requirements. But even in this stringent legislation exist certain ways 

to obtain the citizenship in a simplified form. Some persons also possess a legal claim to be 

granted the citizenship. Another chapter is dedicated to the administrative proceedings for 

obtaining the citizenship, including the regulation of general jurisdiction of the authorities and 

the ways of leading the procedure, as well as the legal protection of the applicant, the means 

of evidence of the citizens and administrative delicts in this field. For better understanding of 

the interpretation of the Austrian Citizenship Act the most important judicial decisions related 

to the topic are enlightened as well.  
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The very last part of this thesis deals with the critical evaluation of the Austrian 

regulation, again especially in relation to obtaining the citizenship via application. Several 

principles, for instance the general rejection of dual citizenship, appear to be outdated and not 

to meet the requirements of a modern state and the current socio-political environment. 

Furthermore some of the provisions of the statute, e.g. the demanded long period of stay in 

Austria or the financial expensiveness of the administrative proceedings, are also subject to 

criticism. 

The thesis comes to the general conclusion that the Austrian regulation overall is 

rather modern and satisfactory in most aspects. But in order to adapt to the current 

environment, it would be advisable to reform some provisions and principles. 
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