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VII. 

 

TEZE K NÁVRHŮM PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

Teze k návrhu vyhlášky o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu 

při jejich přiznávání a propůjčování (§ 15 a § 55 odst. 3 zákona o zahraniční službě) 

 

 Vyhláška bude upravovat diplomatické hodnosti užívané pro státní zaměstnance 

v oboru státní služby „Zahraniční vztahy a služba“ zařazené nebo jmenované na 

služební místo v MZV. Jedná se, v pořadí od nejnižší do nejvyšší, o hodnost atašé, III. 

tajemník, II. tajemník, I. tajemník, rada, rada – vyslanec, velvyslanec.  

 Dále budou upraveny konzulární hodnosti užívané pro uvedené státní zaměstnance 

v konzulárních úřadech. Od nejnižší po nejvyšší se jedná o hodnost konzulární 

jednatel pro hodnost atašé, vicekonzul pro hodnost III. a II. tajemník, konzul pro 

hodnost I. tajemník a rada, generální konzul pro hodnosti rada - vyslanec 

 a velvyslanec.  

 Vyhláška konkrétně stanoví, ve kterých případech a za jakých předpokladů dochází 

k přiznávání či k propůjčování diplomatických a konzulárních hodností.  

 Vyhláška zachová platnost diplomatických nebo konzulárních hodností přiznaných 

přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky. Stejně tak budou považovány za splněné 

požadavky pro přiznání diplomatické nebo konzulární hodnosti dosud upravené 

vnitřním předpisem MZV, které byly splněny před dnem nabytí účinnosti navrhované 

vyhlášky.  

 

Přiznávání diplomatických a konzulárních hodností 

 Vyhláška stanoví, že žádost o přiznání diplomatické nebo konzulární hodnosti žadatel 

podává státnímu tajemníkovi MZV, a to kdykoliv po splnění stanovených 

předpokladů. Státní tajemník MZV osobě, která tyto předpoklady splňuje, vydá 

písemné osvědčení o přiznání odpovídající diplomatické nebo konzulární hodnosti.  

 Vyhláška stanoví jednotlivé kategorie, do nichž jsou státní zaměstnanci v oboru státní 

služby „Zahraniční vztahy a služba“ zařazeni podle dosaženého stupně kariérního 

postupu. Těmito kategoriemi jsou: nižší diplomaté (atašé, III. tajemník, II. tajemník, 

I. tajemník), vyšší diplomaté (rada) a vedoucí diplomaté (rada – vyslanec, 

velvyslanec). 

 Pro přiznání diplomatické nebo konzulární hodnosti ve státní službě musí být splněny 

základní předpoklady, kterými jsou: výkon nebo zařazení do oboru státní služby 

„Zahraniční vztahy a služba“ v MZV, státní občanství České republiky, ukončené 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, trestní bezúhonnost 

a svéprávnost, platné osvědčení fyzické osoby NBÚ pro stupeň utajení „Tajné“ nebo 

„Přísně tajné“. 
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 Pro přiznání odpovídající diplomatické či konzulární hodnosti musí být splněny 

konkrétní kvalifikační jazykové předpoklady stanovené vyhláškou.  

 Žadatel musí, kromě základních a kvalifikačních předpokladů, splnit také minimální 

délku praxe, dosažení vynikajících nebo dobrých výsledků služebního hodnocení, 

a absolvování základní diplomatické přípravy a dalšího povinného vzdělávání. 

Vyhláška stanoví konkrétní podmínky, za nichž dochází ke splnění těchto 

předpokladů. 

 Do výkonu státní služby v oboru státní služby „Zahraniční vztahy a služba“ se 

z hlediska plnění předpokladů pro přiznání diplomatické hodnosti započítává také 

výkon některých jiných činností, než samotný výkon státní služby v oboru státní 

služby „Zahraniční vztahy a služba“. Vyhláška definuje tyto tzv. započitatelné doby, 

stejně jako způsob jejich započítání. Ve sporných či nejasných případech bude 

o započítání doby rozhodovat státní tajemník MZV.  

 Do dob stanovených pro jednotlivé diplomatické nebo konzulární hodnosti bude, vedle 

tzv. započitatelných dob, započítávána i doba strávená v pracovním poměru v MZV 

včetně doby vyslání do zahraničí.  

 Nezbytným podkladem pro přiznávání diplomatických nebo konzulárních hodností 

bude také služební hodnocení prováděné v souladu se zákonem o zahraniční službě, 

které obsahuje doporučení k povýšení diplomatické nebo konzulární hodnosti 

v odpovídající minimální délce praxe pro dosažení hodnosti.  

 

Propůjčování diplomatických a konzulárních hodností 

 K propůjčování diplomatických nebo konzulárních dochází v případech, kdy je to 

potřebné v zájmu řádného plnění úkolů zahraniční služby a ochrany státních 

zaměstnanců v oboru státní služby „Zahraniční vztahy a služba“. V těchto případech je 

hodnost propůjčována na dobu vyslání k výkonu služby v zahraničí.  

 Odpovídající diplomatická nebo konzulární hodnost je dána charakteristikou 

služebního místa.  

 Vyhláška stanoví konkrétní postup pro propůjčování diplomatických a konzulárních 

hodností, za jakých podmínek je zahájeno řízení a kdo o propůjčení rozhoduje.  

 V případě, kdy je státní zaměstnanec pověřen prezidentem republiky funkcí 

mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR, bude mu současně propůjčena 

diplomatická hodnost velvyslance (pokud nebyla již dříve přiznána). 

 

Stanovení příplatku za přiznanou diplomatickou hodnost 

 Vyhláškou bude upraven konkrétní postup pro stanovení příplatku za přiznanou 

diplomatickou hodnost. Ta má náležet diplomatickým pracovníkům v závislosti na 

hodnosti, která jim byla přiznána.  

 Předpokládaná výše příplatku pro  jednotlivé diplomatické hodnosti by měla činit 

(v Kč měsíčně):  atašé - 1 500,  III. tajemník - 2 500, II. tajemník - 3 500, I. tajemník - 

5 000, rada - 7 000,  rada - vyslanec - 9 000. 
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* * * 

 

Teze k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví postup pro provádění ověřovací činnosti 

zastupitelských úřadů a bližší podmínky pro složení zkoušky (§ 18 odst. 8 zákona 

o zahraniční službě) 

 

 Vyhláška upraví konkrétní způsob, kterým je zastupitelskými úřady prováděno 

vyznačení vidimace, vyznačení legalizace, vyznačení superlegalizace, vyznačení 

překladu, vystavení ověřovací doložky, a dále také, jak mají být uvedené úkony 

evidovány (ověřovací kniha).  

 Vyhláškou má být rovněž upravena zkouška, kterou mají v souladu s návrhem zákona 

o zahraniční službě skládat konzulární úředníci provádějící výše uvedené ověřovací 

úkony.  

 

Ověřovací úkony 

 Vyznačení vidimace – vyhláškou bude definován úkon vidimace a stanovena forma 

a obsah vidimační doložky. Vzor vidimační doložky má být uveden v příloze 

vyhlášky. Dále také budou vymezeny případy, kdy vidimaci nelze provést.   

 Vyznačení legalizace – vyhláškou bude definován úkon legalizace a stanovena forma 

a obsah legalizační doložky. Dále bude upraven způsob, kterým se legalizace provádí, 

pokud žadatel nemůže číst nebo psát. Vzor legalizační doložky bude uveden v příloze 

vyhlášky. Rovněž budou vymezeny důvody, kdy legalizaci nelze provést. 

 Vyznačení superlegalizace – vyhláškou bude definován úkon superlegalizace 

a stanovena forma a obsah superlegalizační doložky. Vzor superlegalizační doložky 

má být uveden v příloze vyhlášky.  

 Vyznačení překladu – zastupitelské úřady budou oprávněny ověřovat také překlady 

vyhotovené na zastupitelském úřadě nebo předložené žadatelem. Vyhláškou má být 

stanovena forma a obsah ověřovací doložky. Vzor ověřovací doložky má být uveden 

v příloze vyhlášky.  

 

Ověřovací doložky 

 Vyhláška stanoví, jakým způsobem a jakou formou je ověřovací doložka 

vyznačována, kdo ji podepisuje, která razítka jsou pro tyto účely užívána, a dále také 

způsob spojení listin uzávěrou v případě většího počtu stran ověřovaného dokumentu.  

 

Ověřovací kniha 

 Vyhláška stanoví, co je obsahem ověřovací knihy, v níž musí být všechny ověřovací 

úkony evidovány. Vzor tiskopisu ověřovací knihy má být rovněž uveden v příloze 

vyhlášky.  
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Podrobnosti zkoušky 

 Vyhláška blíže stanoví obsah zkoušky, kterou se prokazují znalosti v oblasti výkonu 

ověřovací činnosti a předpisů tuto činnost upravujících. Složení zkoušky má být 

prokazováno osvědčením vydaným MZV. 

 

* * * 

 

Teze návrhu vyhlášky, kterou se stanoví formulář pro uzavření závazku k úhradě 

nákladů na konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů (§ 29 odst. 4 

zákona o zahraniční službě) 

 

V souladu se Směrnicí Rady (EU) č. 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti 

koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve 

třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES bude vyhláška obsahovat: 

 v příloze č. 1 vzor formuláře pro uzavření závazku k úhradě nákladů na konzulární 

ochranu v případě poskytnutí finanční pomoci a v případě repatriace, 

 v příloze č. 2 vzor formuláře žádosti o náhradu výdajů.  

 

* * * 

 

Teze k návrhu vyhlášky o podrobnostech zkoušky, kterou se zakončuje vzdělávací 

program zaměřený na výkon zahraniční služby (§ 32 odst. 5 zákona o zahraniční službě) 

 

 Vyhláška upraví konkrétní pravidla zkoušky, kterou bude zakončen vzdělávací 

program zaměřený na výkon zahraniční služby (dále jen „zkouška“). Tato zkouška 

bude nahrazovat zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě v oboru zahraniční vztahy a služba. 

 Vyhláška stanoví konkrétní obsah, rozsah, způsob provedení a případné další 

náležitosti zkoušky. V návaznosti na § 32 odst. 2 návrhu zákona o zahraniční službě, 

obsahem zkoušky bude ověření znalostí diplomatické praxe, konzulárních činností 

a právních předpisů týkajících se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního 

práva a práva Evropské unie. 

 Způsob provedení zkoušky bude přizpůsoben tak, aby svým obsahem a rozsahem 

navazoval na vzdělávací program. Zkouška nebude svou formou kopírovat zvláštní 

část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě, svým obsahem však celý 

obsahový rámec zvláštní části úřednické zkoušky pokryje.  

 Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Nad obsahový rámec zvláštní části úřednické 

zkoušky budou součástí zkoušky rovněž výstupy vyplývající z úkolů ukládaných 

státním zaměstnancům během absolvování vzdělávacího programu.  

 Vyhláška stanoví podmínky pro členství ve zkušební komisi. 
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 Vyhláška stanoví způsob hodnocení zkoušky. Stejně jako u zvláštní části úřednické 

zkoušky má být zkouška hodnocena výroky „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Dále budou, 

stejně jako v § 3 odst. 4 vyhláškou č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické 

zkoušky, stanoveny další okolnosti, za nichž bude zkoušený hodnocen výrokem 

„nevyhověl“.  

 Přílohou vyhlášky bude vzor osvědčení o vykonání zkoušky, kterou se zakončuje 

vzdělávací program, vzor zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky, kterou se 

zakončuje vzdělávací program a vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky. 

 

* * * 
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