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Posudek na diplomovou práci Lucie Novákové „Institut státního občanství Rakouské 
republiky“ 

 

Předložená diplomová práce splňuje veškeré předpoklady, které jsou kladené na tento druh 
kvalifikačních prací v rámci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Diplomová práce je po 
formální stránce doplněna všemi obligatorními náležitostmi (seznam literatury, abstrakt 
v cizím jazyce, čestné prohlášení).  

Předložená diplomová práce se věnuje problematice státního občanství v Rakousku, vývoji 
tohoto institutu od doby přijetí rakouského zákona o státním občanství. Práce je zpracována 
velmi kultivovaným jazykem a v práci jsem nenašel žádné gramatické nebo lexikální 
nedostatky, práce obsahuje široký poznámkový aparát, který je dokladem toho, že autorka 
pracovala nejenom s českou, ale také zahraniční literaturou. Seznam použité literatury je 
nadstandardní a dokazuje zájem diplomantky o zpracované téma, jakož i dlouhodobost péče o 
toto téma. 

Institut státního občanství je v měnící se Evropě velmi aktuálním tématem, neboť diskuse nad 
revizí podmínek pro přiznání státního občanství je dlouhodobě diskutované téma nejenom 
v Rakousku, ale také například v České republice (viz přijetí zákona 186/2013 Sb.).  

Diplomantka vhodným způsobem zasadila téma státního občanství do rámce státovědného a 
mezinárodního vymezení institutu státního občanství, jako ž i zmínila základní atributy, které 
jsou se státním občanstvím spojeny. Považuji za důležité, že diplomantka také uvedla, že 
státní občanství bylo nejprve vymezeno v ABGB v roce 1812. Zcela na místě je úvaha 
diplomantky ohledně problematiky zamezení dvojímu státnímu občanství. Diplomová práce 
je zpracována systematicky, neboť po obecném úvodu následuje konkrétní analýza rakouské 
právní úprava v chronologickém členění (nabývání, pozbývání státního občanství, analýza 
podmínek nutných pro získání státního občanství, relevantní judikatura, zobecňující závěry). 

Drobné výhrady mám k některým terminologickým obratům, které jsou v diplomové práci 
použity (např. na s. 9 autorka použila nesprávný termín „státní zástupce“ namísto pojmu 
„zákonný zástupce“). Stejně tak autorka promiscue používá pojem propůjčení státního 
občanství a udělení státního občanství, aniž by v práci osvětlila rozdíl mezi oběma pojmy, 
protože v praktické rovině jsou to naprosto odlišné pojmy. Jsem přesvědčen, že tyto 
terminologické nedostatky vychází z překladu do češtiny.  

Některé z podmínek nutných pro udělení státního občanství v Rakousku, které jsou 
analyzovány v diplomové práci, považuji za podnětné i pro právní úpravu v ČR (viz s. 24 – 
podmínky zamezující udělení státního občanství v případě fiktivních manželství; s. 68 
udělování státního občanství dítěti v případě umělého oplodnění; s. 26-27 – zákaz služby 
v cizím vojsku jako obligatorní podmínky, jejíž nesplnění zakazuje udělení státního občanství 
apod.). V tomto kontextu považuji diplomovou práci i za možný zdroj inspirace pro některé 
drobné úpravy v české právní úpravě, která by mohla reflektovat rakouský vzor, byť je tento 
sám o sobě zastaralý, tak některé obligatorní podmínky pro udělení státního občanství jsou 
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široce diskutovány i v ČR při úvahách o novele zákona č. 186/2013 Sb. (např. služba v cizím 
vojsku).  

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou. 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám: 

1) Jakým způsobem byl vymezen institut státního občanství v ABGB? Jaké znaky byly 
spojeny se státním občanstvím v 19. století? V čem spočívá rozdíl oproti pojetí 
státního občanství v dnešní době? 

2) Pokud autorka popisuje podmínku vyvázání ze státního občanství původního státu 
jako podmínky pro udělení státního občanství Rakouska (viz např. s. 8), jak je v praxi 
Rakouska reflektována skutečnost, že některé státy nejsou za žádných okolností 
ochotny zbavit svého občana státního občanství, neboť jej považují za věčné (např. 
muslimské státy)? Jak je tato okolnost reflektována v judikatuře rakouských soudů? 
V tomto kontextu by bylo zajímavé srovnání s plněním této podmínky v případě ČR 
v době platnosti zákona č. 40/1993 Sb.  
 

3) Diplomantka by v rámci ústní obhajoby mohla osvětlit obsah nařízení vlády týkající se 
udělování státního občanství osobám z důvodů významného přínosu pro Rakousko. 
Co je obsahem prováděcího nařízení k zákonu o státním občanství (viz s. 39-40 a 
například diskuse ohledně udělení státního občanství Anně Netrebko)?  
 

4) V rámci ústní obhajoby by se diplomantka mohla stručně vyjádřit k podmínce 
prokazování, že žadatelé nejsou v žádné vazbě k extrémistické organizaci nebo 
skupině? Jak je tato skutečnost prokazována a podléhá tato skutečnost také soudnímu 
přezkumu? 
 

Závěr:  

Diplomovou práci Lucie Novákové „Institut státního občanství Rakouské republiky“ 
považuji za zdařilou a hodnotím ji jako výbornou. 

 

V Praze dne 23. 10. 2017 

       JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v.r. 

 


