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                               /nabytí státního občanství na žádost/ 

K volbě výše uvedeného individuálního tématu diplomové práce vedl diplomantku zejména 

studijní pobyt v Rakouské republice a důkladné seznámení se se situací, se kterou se země potýkala a 

potýká v důsledku silné migrační vlny, jež se i přes ni převalila zejména v letech 2013-2016. Souvislost 

institutu udělení státního občanství na žádost, jež tvoří vlastní jádro důkladného zkoumání autorky 

práce se statisíci nových příchozích migrantů do Rakouska je zřejmá, pokud rakouský právní řád je 

založen mimo jiné na předpokladu, že udělení státního občanství je především stvrzením úspěšného 

začlenění se původně cizinců do rakouské společnosti. V tomto smyslu je nezpochybnitelná i 

aktuálnost diplomové práce L. Novákové.  

Předložená diplomová práce má celkem 99 stran, z nichž vlastní text práce tvoří 77 stran 

rukopisu. Předřazen mu je podrobný Obsah, za text je zařazen Seznam použitých zkratek (s. 78), 

Seznam zdrojů (s. 79-84), jenž obsahuje na tři desítky titulů učebnic, monografií a komentářů, dále 

odborné statě (s. 82) a připojeny jsou též odkazy na internetové zdroje používaných právních 

předpisů, judikatury mezinárodních i rakouských soudů a relevantních statistik. Většina pramenů, 

z nichž autorka čerpala, jsou logicky prameny v němčině, v míře nezbytné jsou používané i některé 

práce české (komentáře k Ústavě, učebnice). Na uvedené prameny diplomantka hojně a korektně 

odkazuje (v práci je celkem 244 poznámek pod čarou). Zajímavé jsou i na konci práce zařazené 

Přílohy (s. 85-94), jež obsahují jednak tabulky sledovaných statistických údajů týkajících se udělování 

státního občanství v Rakouské republice v letech 1971-2016, 1992-2016, resp. 2006-2016 a dále je 

připojen i formulář žádosti o udělení rakouského státního občanství, stejně jako formulář rozhodnutí 

o jeho udělení. 

Autorka text své práce vnitřně rozčlenila do osmi kapitol, které ještě dále podrobněji 

strukturuje, opatřila jej Úvodem (s. 1-3), v němž naznačuje důvody volby tématu a zejména uvádí cíl, 

který si před sebe vytkla a sice: ů … podrobně rozebrat platnou právní úpravu rakouského státního 

občanství, kriticky ji zhodnotit a odpovědět na otázku, zda je tato právní úprava stále aktuální a 

odpovídá naléhavým potřebám současnosti“ (s. 2 odst. 2). Zároveň diplomantka nezakrývá, že hlavní 

pozornost věnuje nabytí rakouského státního občanství na žádost, čímž zároveň vymezuje jádro své 

práce, tj. kapitoly 5.-8. (s. 30-71). 

Struktura celé práce tak odpovídá logickému postupu od obecného k zvláštnímu, a dále od 

podrobného popisu relevantní právní úpravy (s. 30-46), včetně procesních otázek řízení o udělení 

rakouského státního občanství (s. 48-55) k reálným problémům, jež postupně řešila judikatura 

rakouských soudů. Za cennou proto považuji kapitolu 7. (s. 56-62), do níž diplomantka zařadila 

vybrané judikáty, kterými se rakouské soudy vymezily vůči rozhodnutím týkajícím se jak věcných 

otázek, tj. podmínek (ne)udělení státního občanství, tak i otázek procesních, tj. otázek vztahujících se 

k průběhu a způsobu vedení uvedených správních řízení. Vzhledem k členství Rakouské republiky 

v Evropské unii dává smysl i zařazení do diplomové práce rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci J. 

Rottmann proti Bavorsku, čímž byl reflektován význam unijní regulace a institut občanství EU, byť 

limitovaný ve vztahu k občanství členského státu EU. 

Předložená diplomová práce je v zásadě bez gramatických chyb a stylistických prohřešků, 

moje drobná výhrada tak může směřovat snad jen ke s. 26 pozn. č. 94, kde zřejmě má jít správně o 



„potvrzení vlády dané spolkové země“ (a to i vzhledem k textu na s. 40 odst. 3), formulačně pak např. 

ke s. 50 odst. 3 a k sousloví „písemný  formulář“ (jaký jiný, jde-li o předepsaný formulář?). 

Zejména kladně hodnotím, že se autorce úspěšně podařilo vyhnout se jistému nebezpečí 

spočívajícím v zaměření práce na pouhý překlad a reprodukování vybraných zákonných ustanovení 

tím, že se seznámila i s převládající rakouskou doktrínou, s jistotou se pohybuje napříč rakouským 

právním řádem (odkazy např. na zákon o cizinecké policii, azylový zákon, zákon o všeobecném 

sociálním pojištění aj.) a zaujímá vlastní stanoviska k analyzovaným institutům. Text propojuje i 

s reáliemi, zejména když jej dokresluje aktuálními statistickými údaji. V diplomové práci prokázaná 

schopnost analytického myšlení autorce umožnila jak kritický přístup ke zkoumané právní regulaci, 

tak i četné a argumenty doložené náměty de lege ferenda. 

 

Celkové hodnotím diplomovou práci Lucie Novákové kladně a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. V případě jejího úspěšného průběhu navrhuji hodnocení známkou výborně. 

 

I když autorka prohlásila, že: „Nejedná se tedy o práci srovnávací…“, doporučuji, aby se 

v rámci ústní obhajoby pokusila odpovědět na následující otázky: 

a) Vzhledem k textu na s. 29 odst. 3, jenž se týká interpretace čl. 12 odst. 2 Ústavy ČR, jaké 

řešení by měla mít podle jejího názoru situace, kdy žadatel získá státní občanství ČR na 

základě úmyslně uvedených nepravdivých informací, předložených falešných dokladů 

apod.? 

b) Jednou z „novinek“, která se objevila v zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, 

bylo v některých případech zavedení rozdílného právního režimu pro občany EU a pro 

cizince z třetích zemí. Rakouský zákonodárce tuto cestu nezvolil, byť autorka obdobnou 

možnost připouští v souvislosti s návrhem umožnit přiznání dvojího státního občanství 

právě občanům EU. Proč právě v této souvislosti a ne šířeji, jak je tomu v ČR? Lze podle 

jejího názoru považovat naznačené řešení za nový trend v rámci úpravy státního 

občanství v členských státech EU? 

 

 

V Praze 17. října 2017 

 

                                                                                                  JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
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