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 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 

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. 

 


