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Aktuálnost (novost) tématu

Autorem zvolené téma se dá vzhledem k ještě stále relativně nové zákonné úpravě státního
občanství ČR považovat za aktuální.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Zpracování autorem zvoleného tématu vyžaduje jak znalosti teoretických přístupů, tak judikatury,
a to nejen z hlediska vnitrostátního, ale rovněž z hlediska evropského, mezinárodního
i komparativního. Tyto požadavky se autorovi podařilo v nezbytném rámci naplnit. Autor
se přitom neomezuje na pouhý popis právní úpravy, závěrů teorie a soudní praxe, ale snaží
se o analýzu jím vybraného tématu, přičemž formuluje na jednotlivá dílčí témata své názory.
Je však zároveň třeba říci, že na některých místech by práci prospělo hlubší osvojení si institutů
obecné části správního práva autorem a že provedená analýza by mohla být hlubší (srov. dále).

3.

Formální a systematické členění práce

Práce je členěna do sedmi kapitol: úvod; státní občanství; státní občanství v ČR; nabývání státního
občanství v ČR; jednotlivé způsoby nabytí českého občanství vyjma udělením; nabytí českého
občanství udělením; závěr.
Z hlediska svého obsahu tak má autorem zvolená struktura svoji logiku. Autor zde zvolil
přístup od obecnějšího ke konkrétnějšímu tématu. Nejsem si však jistý, zda v tomto ohledu autor
ke zvolenému tématu nepřistoupil příliš zeširoka, zda se neměl zabývat výhradně otázkou
nabývání státního občanství a zda tedy bylo, a to i s ohledem na rozsah práce tohoto charakteru,
zařazení kapitol 2 a 3 nezbytné. Autor se totiž jednotlivým dílčím tématům mohl věnovat více
do hloubky.

4.

Vyjádření k práci

Přes uvedené výhrady práce splňuje požadavky na práce tohoto typu kladené. Autor zvolené téma
zpracoval obstojně, ačkoliv mohla být v mnohých ohledech analýza hlubší a závěry mohly být
formulovány přesněji. Jak již bylo uvedeno, autor se neomezuje na pouhý popis právní úpravy
a judikatury, ale tyto skutečně analyzuje a hodnotí, polemizuje s judikaturou.

5.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce

Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Úprava práce (text,
tabulky)

grafy,

Cíl práce měl být v úvodu práce formulován poněkud
zřetelněji, podrobněji a měl být snad i ambicióznější.
Autor jakoby jen mimochodem uvádí, že cílem práce
je poskytnout přehled (s. 8; na s. 128 uvádí podrobný
rozbor) jednotlivých způsobů nabytí státního
občanství podle platné a účinné právní úpravy. Takto
formulovaný cíl práce musí, mimo jiné, svádět
k přílišné popisnosti, čemuž se však autorovi naštěstí
podařilo vyhnout; místo přehledu tak skutečně
předkládá rozbor. Ačkoliv mohl autor cíle své práce
představit jednoznačně lépe, jím stanovený cíl se mu
naplnit podařilo.
Nedostatky ve formulaci cílů práce se pak zákonitě
projevují v závěrečné části práce, kterou považuji
z celé práce za nejslabší. Namísto toho, aby zde autor
podrobně představil své závěry – odpovědi
na výzkumné otázky formulované v úvodu práce
(těžko však očekávat odpovědi na otázky, které
nebyly formulovány) a poskytl zhodnocení právní
úpravy nabývání státního občanství v ČR, pojal autor
závěr své práce spíše jako rozšířenější abstrakt.
Práce se jeví jako originální zpracování zvoleného
tématu. Automatické vyhodnocení podobnosti
závěrečné práce neodhalilo nedostatky.
Jak je již uvedeno výše, struktura práce má svoji
vnitřní logiku. Autor se mohl více zaměřit na otázky
nabývání státního občanství a tomu strukturu práce
uzpůsobit, nicméně chápu, že právě ve struktuře
práce se projevuje svébytnost přístupu toho kterého
autora.
Autor vychází jak ze základní vnitrostátní literatury
a judikatury, které ale doplňuje jak o podrobnější
literaturu domácí, tak o zahraniční (cizojazyčné)
zdroje, a to jak judikaturu, literaturu i další zdroje.
V tomto ohledu je třeba práci hodnotit kladně.
Co se citací týče, autor nedostatečně cituje v případě
kolektivních děl (chybí odkaz na autora konkrétního
autora kapitoly či části). V některých případech zdroj
nějaké informace či odkaz na pramen zcela chybí.
Analýza autorem zvoleného tématu, jakož i dílčích
souvisejících podtémat, byla provedena v dostatečné
hloubce. Nicméně bych, jak je již naznačeno výše,
upřednostnil užší zpracování tématu a jeho hlubší
analýzu.
K úpravě práce nemám významnějších připomínek.
Domnívám se však, že pro lepší „přívětivost“ textu
by označení soudních rozhodnutí měla v plném znění
být zásadně obsažena v poznámce pod čarou;
u odkazů na názory či myšlenky jednotlivých autorů

Jazyková a stylistická úroveň

6.

by měla být před jejich příjmením uvedena i iniciála
jejich jména osobního.
K jazykové a stylistické úrovni nemám
významnějších připomínek.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Z konkrétnějších připomínek k práci si dovoluji uvést následující.
Nesouhlasím s autorovou, obecně formulovanou a nevysvětlenou, tezí, že se význam státního
občanství v poslední době snižuje (s. 7); z některých úhlů pohledu opak bude pravdou. Právě
právo EU (s. 7-8) se svými dopady postavení státních občanů členských států EU stále posiluje.
Rozsudek ESD ve věci Zhu a Chen určitě nelze označit za „nepříliš známé rozhodnutí“ (s. 9);
naopak autorův výběr judikatury mohl být doplněn o některá další nedávná rozhodnutí
ESD/SDEU; rovněž není jasné, proč autor vybral zrovna daná rozhodnutí a jaký byl vlastně cíl
podkapitoly 2.4. Stran znaků charakterizujících stát (s. 11) by bylo vhodné zmínit i znak pátý
(viz Pavlíček). Není zcela správné hovořit o tom, že podle rakouského práva 19. století bylo státní
občanství založeno na vztahu primárně k jeho domovské obci (s. 12); platila oboustranná závislost
státního občanství a domovského práva, přičemž státní občanství bylo „svazkem vyšším“
(viz Laštovka). Situace, kdy státy udělují státní občanství ze sportovních důvodů lze považovat
za obecný trend, nikoliv otázku výhradně státu Katar (s. 12). Státní občanství je právní status
(s. 13). Autor na jedné straně nepovažuje za příhodné zdůrazňovat intimitu mezi státem a státním
občanem (s. 14-15), na straně druhé z tohoto pojetí sám vychází (s. 7). Při představení případu
Nottebohm mi chybí alespoň stručná zmínka o tom, jak kauza dopadla (s. 17-18). V případě obsahu
občanství EU (s. 21-24) mi chybí důraz na zásadu nediskriminace, ze které ESD/SDEU dovozuje
další a další práva. Že dvojí či víceré státní občanství není chápáno negativně, není určitě
jednoznačně zastávaný postoj (srov. např. Hřebejk, J. Dvojí občanství a bezpečnost státu.
In: Šturma, P., Tymofeyeva, A. (eds.) Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv. Praha:
Právnická fakulta UK, 2017); navíc dvojí občanství nechápaly jako negativní jev pouze
„nedemokratické státy“ (s. 27). Rovněž nelze říci, že zbavování konkrétních osob státního
občanství, aniž by jim nějaké státní občanství zůstalo, je dávnou minulostí (s. 25). Ke zbavování
státního občanství ze strany státu nedocházelo až mezi lety 1949 a 1990 (s. 26), ale za určitých
podmínek to umožňovala již rakouská a zejména uherská úprava, které byly recipovány
do právního řádu ČSR (srov. § 30 uherského zák. čl. č. L/1879 a judikaturu čsl. NSS k němu); ani
výčet právní úpravy zbavování státního občanství v následném období není úplný. Autor
nesprávně označil státy tzv. východního/sovětského bloku jako státy patřící do Svazu sovětských
socialistických republik (s. 27, s. 43). Není zcela správné tvrdit, že až současný zákon o státním
občanství ustoupil od trvání na jediném výlučném státním občanství (s. 27, s. 35, s. 49), neboť
existence dvojího či vícerého státního občanství byla možná i za předcházející právní úpravy (což
ostatně autor sám potvrzuje (s. 35); jde přece jen o zmírnění podmínek pro naturalizaci, přičemž
i stará právní úprava umožňovala výjimky (srov. § 11 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.), což autor
opomíjí (např. s. 77); praxe tzv. příslibu pak vzniku bezdomovectví v těchto případech bránila
(s. 49). Všeobecná deklarace lidských práv (která není mezinárodní smlouvou – s. 31) nezakazuje
zbavení státního občanství proti vůli dotčené osoby (s. 30), nýbrž svévolně (správně uvedeno
na s. 31), což určitě není totéž (viz též s. 47). Výklad o ústavních základech právní úpravy státního
občanství (s. 30) je příliš stručný; chybí komentářová literatura, judikatura. Autorem uváděné
mezinárodní smlouvy nejsou vyhláškami, ani sděleními (s. 32-33); jde zde pouze o formu, kterými
byly vyhlášeny. Úmluva uzavřená mezi ČSSR a PLR (č. 71/1966 Sb.), uvedená na s. 33, byla
v r. 2000 Polskou republikou vypovězena a již v r. 2001 pozbyla platnosti
(srov. č. 123/2001 Sb. m. s.). Výklad o vývoji zákonné úpravy státního občanství (s. 34) postrádá

zmínku o staré rakouské a uherské právní úpravě, které byly recipovány do právního řádu ČSR;
na s. 40 je výčet rakouských předpisů neúplný, uherské i zde chybí; na s. 41 výklad nepostihuje
státoobčanská specifika všech čsl. území během 2. světové války. Ustanovení § 18 odst. 2 zákona
č. 40/1993 Sb., na které autor odkazuje, prošlo určitým vývojem, který však text, ani odkaz na něj
(s. 35, pozn. č. 87) nereflektují. Tvrzení, že úprava pozbývání občanství v důsledku výslovného
projevu vůle často znesnadňovala občanům život (s. 36), je snad až příliš nadnesené. Listina
základních práv a svobod není usnesením předsednictva České národní rady (s. 37).
Podkapitoly o právech a povinnostech spojených s občanstvím (s. 37-39) jsou příliš
stručné, jeví se jako neúplné a závěry v nich obsažené jsou přinejmenším relativní. Tak například:
Správní vyhoštění není pouze důsledek neoprávněného pobytu (s. 37). Autor se měl dále blíže
zabývat tím, komu přiznává aktivní a pasivní volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí
mezinárodní smlouva (s. 38), neboť to také není pro vymezení pojmu občanství bez významu.
U otázky členství cizinců v politických stranách a politických hnutích či výkonu činnosti notáře
(s. 38) autor nereflektuje aktuální judikaturu NSS (srov. č. 3715/2018 Sb. NSS) a Soudního dvora
EU (Komise vs. Česká republika, C-575/16). Co se týče práva na vzdělání, zdravotní péči
či hmotné zajištění ve stáří (s. 39), zákonná úprava východiska Listiny základních práv a svobod,
ze kterých autor vychází, relativizuje. Apatrida (s. 39) je také cizinec.
Ze své podstaty nikdy nemůže být vztah státu a jeho občana zcela rovnocenný (s. 40).
Smlouvy uzavírané mezi tzv. socialistickými státy bipolity nenutily (s. 43), neboť tyto smlouvy
vzniku bipolitismu předcházely. Není jasné, z čeho autor vyplývá při formulaci hypotézy, že státy
při nastavování podmínek nabývání občanství pouze ojediněle nebudou respektovat mezinárodní
právo (s. 46), nebo dokonce že jednotné státní občanství v rámci rodiny bude na vzestupu (s. 49),
a to v dnešním globalizovaném světě. Není vůbec jasné, z čeho autor vychází při výčtu toho,
co všechno se – pro účely nabývání státního občanství – považuje za území ČR (s. 53). Nejsem
si jist, zda autorovy úvahy na s. 53-54 dostatečně reflektují skutečnost, že povolený trvalý pobyt
je v případě naturalizace podmínkou pro získání státního občanství. Není příliš jasné, zda se podle
autora v případě evidování údajů o státním občanství v případě utajeného porodu (s. 55) tedy jedná
o činnosti nezákonnou. Jestliže může být osvojování zneužíváno k získání povolení k pobytu
(srov. např. rozsudek NSS, sp. zn. 6 Azs 96/2015), může být zneužito i k získání státního občanství
(s. 58). Autorem učiněný závěr, že se v případě nabývání státního občanství souhlasným
prohlášením o určení otcovství po předložení znaleckého posudku s genetickou zkouškou (s. 6162) nejedná o diskriminaci, není opřen o standardní test diskriminace (k této úpravě navíc
srov. Handrlica, J. (ed.) Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní
úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Právnická fakulta UK, 2014, s. 168179). Nedomnívám se, že se v případě nabytí státního občanství prohlášením a opcí jedná o totéž
(s. 67); kromě toho u srovnání nabytí státního občanství prohlášením a udělením autor opomíjí
zásadní rozdíl spočívající v tom, že v případě prohlášení dochází jím samotným k nabytí státního
občanství a není třeba vydávat žádné rozhodnutí (s. 67-68). Nesouhlasím, že státy nemohou
modifikovat podmínky pro nabývání státního občanství (s. 74), neboť k tomu dochází či může
docházet právě stanovením těchto podmínek zákonem či jiným právním předpisem. Nejsem
si jistý, zdali jsou vždy pojmy správní uvážení či diskreční pravomoc autorem užity ve správném
významu (např. s. 78-79, s. 87-88, s. 116, s. 119-120). Výslovné ustanovení, že na udělení státního
občanství není právní nárok je právě záměrná reakce na judikaturu správních soudů (s. 79);
východisku, že „toto pravidlo nemusí být úplně správné“ (s. 79), nerozumím. Ministerstvo vnitra
je ústředním správním úřadem, nikoliv „ústředním orgánem státní moci“ (s. 79). Současná právní
úprava rozšířila podmínky trestně právní bezúhonnosti o některé tresty za nedbalostní trestné činy,
nikoliv okruh trestných činů (s. 82). Česká varianta ombudsmana se nazývá Veřejný ochránce
práv, nikoli veřejný ochránce lidských práv (s. 89). To, co bude považováno za závažné porušení
povinnosti bude ve výsledku spíše záležet na soudu než na ministerstvu vnitra (s. 92). Odmítnutí
žaloby zde (s. 93, pozn. č. 271) nelze označit za „zcela nesprávné“, neboť se jednalo o důsledek

právě oné sporné otázky, jejíž řešení jednoznačné nebylo. O „presumpci neviny“ nelze v kontextu
posuzování plnění daňové povinnosti (s. 97-98) hovořit. Odkaz v důvodové zprávě na směrnici
2003/109/ES ve věci posuzování existence zátěže sociálního systému nemůže být „nesprávný“
(s. 99); tato směrnice se z hlediska českého práva vztahuje na občany třetích zemí, kteří jsou
držiteli trvalého pobytu, stejně jako žadatelé o udělení státního občanství. V úvahách o délce lhůty
pro vydání rozhodnutí (s. 105-106) si mohl autor položit otázku o dodržování této lhůty v praxi.
Tvrzení autora, že proti rozhodnutí o rozkladu lze „brojit řádnými a mimořádnými prostředky
ve správním soudnictví“ (s. 106-107) je pojmově špatně a nedává smysl. Autor dále opomíjí
(s. 107), že negativní správní rozhodnutí překážku rei administratae nezakládá. Zda je v řízení
o udělení státního občanství rozhodováno o veřejném subjektivním právu (s. 107), představuje
v historickém pohledu závažnou teoretickou i praktickou otázku. NSS může v řízení o kasační
stížnosti v případě její důvodnosti společně s rozhodnutím krajského soudu zrušit i žalobou
napadené rozhodnutí správního orgánu, popř. správní rozhodnutí prvoinstanční (s. 108). V případě
vyloučení soudního přezkumu je žaloba ve správním soudnictví odmítnuta [srov. § 46 odst. 1
písm. d) s. ř. s.], nikoliv zamítnuta (s. 110). Autor se dále ke škodě věci nesnažil alespoň nastínit,
jak by mohl vypadat soudní přezkum v případě zamítnutí žádosti z bezpečnostních důvodů
(s. 111). Závěr, že ministerstvo vnitra nemusí udělit žadateli státní občanství ani při splnění všech
zákonných podmínek (s. 120), je zcela v souladu s textem zákona, který upravuje správní úvahu
„na druhou“ („není právní nárok“ a „lze udělit“).
Rigorozant by měl být v rámci obhajoby připraven reagovat na všechny výše uvedené připomínky,
a zejména by měl komplexně zhodnotit právní úpravu způsobů nabývání státního občanství v ČR.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Práci k obhajobě d o p o r u č u j i .

V Praze dne 8. 11. 2018
_________________________
JUDr. David Kryska, Ph.D.
oponent

