
X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí dne 5. srpna 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 2. září 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

dopravy 

Bez připomínek. - 

Ministerstvo 

financí 

Obecné  

Doporučujeme, aby byl návrh zákona rozdělen na návrh zákona 

o zahraniční službě a návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o zahraniční službě, a tyto 

návrhy byly souběžně předloženy vládě. Odkazujeme v tomto 

směru nejenom na čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 

kdy „primární“ zákon a doprovodné novely mohou tvořit jeden 

celek jen zcela výjimečně, ale i na pokyn pana ministra 

Dienstbiera daný resortům na podzim loňského roku v souvislosti 

s přípravou Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, který 

výslovně poukazoval na čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády a jeho výjimečné použití. Zároveň konstatujeme, že je 

škoda zatížit novou právní úpravu několika, byť svým rozsahem 

drobnými, doprovodnými novelami, což zbytečně komplikuje 

systematiku návrhu. 

Vysvětleno.  

 

Je postupováno jak v souladu s Legislativními pravidly 

vlády, tak obvyklou legislativní praxí. Navíc „doprovodné 

novely“ přímo souvisí s návrhem zákona o zahraniční 

službě. 

Ministerstvo 

financí 

Doporučujeme nezatěžovat legislativní text poznámkami pod 

čarou. Poznámky pod čarou nejsou normativního charakteru a 

představují zatížení legislativního textu, navíc s následným 

rizikem jejich neaktuálnosti. V rámci daňové legislativy je 

Vysvětleno.  

 

V poznámkách pod čarou se odkazuje na právní předpisy 

a mezinárodní smlouvy, které se nemění tak často jako 
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dlouhodobě usilováno o omezení poznámek pod čarou jak jejich 

postupným rušením ve stávajících předpisech, tak 

nedoplňováním nových v rámci novelizací a nových předpisů. 

Podobný postup lze doporučit i u jiných než daňových předpisů. 

Některé návrhy na novou úpravu svědčí o věcné neujasněnosti, 

např. ustanovení o ukončení služebního pobytu z důvodu věku 

státního zaměstnance. Rovněž tak návrh na to, aby prostředky 

získané z pronájmu nebo prodeje majetku v zahraničí byly 

příjmem rezervního fondu Ministerstva zahraničí, je 

nesystémový. 

daňové předpisy. 

Ministerstvo 

financí 

Obecně lze konstatovat, že chybí provázanost návrhu se ZSS. 

Požadujeme, aby veškeré změny, které se dotýkají působnosti 

ZSS nebo na něj navazují, byly řešeny změnou tohoto zákona 

nebo na něj navazujících právních předpisů (např. nařízení 

vlády). V opačném případě by se jednalo o evidentní obcházení 

ZSS a uzákonění odlišností v zákonu jiném. Tzn., že všechna 

ustanovení, která se týkají odměňování, systemizace, počtu 

zástupců, práce přesčas apod., budou součástí ZSS. Překážky 

v práci by pak měly být konkretizovány nad rámec ZSS 

v příslušném nařízení vlády. 

Akceptováno částečně.  

 

Možnost provázanosti návrhu zákona o zahraniční službě se 

zákonem o státní službě je limitována specifickým 

předmětem úpravy tohoto návrhu zákona. Připomínka 

týkající se údajného „obcházení zákona o státní službě“ není 

na místě, neboť zákon o zahraniční službě by měl být ve 

vztahu k tomuto zákonu lex specialis.  

 

§ 64 bude nově znít: 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na služební 

vztahy upravené tímto zákonem ustanovení zákona o státní 

službě a na pracovněprávní vztahy upravené tímto zákonem 

ustanovení zákoníku práce.“ 

Ministerstvo 

financí 

Nesouhlasíme s vyjádřením překlenovacích míst procentem 

z celkového počtu míst. Požadujeme, aby byla překlenovací 

místa výsledkem jednání a shody mezi MZV a MF tak, jako je 

tomu doposud. 

Akceptováno.  

 

§ 46 bude vypuštěn.  

Ministerstvo 

financí 

Zásadně nesouhlasíme s možností zřízení nové příspěvkové 

organizace, neboť by se jednalo o další výdaje státního rozpočtu 

a nepochybně také o požadavek na zvýšení počtu funkčních míst 

v kapitole MZV. 

Vysvětleno.  

 

Účelem navrhovaného ustanovení není zřídit novou 

příspěvkovou organizaci, ale vytvořit dosud chybějící právní 

rámec pro již existující příspěvkové organizace MZV (Česká 

centra, Diplomatický servis atd.). Navržené ustanovení je 
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obdobou ustanovení v jiných právních předpisech, jako např. 

zákona o zaměstnanosti. Bez uvedené úpravy nelze 

s ohledem na změnu zákona o majetku provádět změny ve 

stávajících příspěvkových organizacích MZV, což přináší 

četné praktické problémy.  

Ministerstvo 

financí 

Požadujeme upravit veškeré podklady vč. samotného návrhu 

zákona tak, aby nepředstavoval dopad do personálních kapacit 

a nutnost navýšení stávajících parametrů státního rozpočtu, a to 

nejen v oblasti platové. Navyšování prostředků do kapitoly MZV 

nad rámec schváleného rozpočtu z titulu účinnosti tohoto zákona 

není možné. 

Vysvětleno.  

 

Zákon o státním rozpočtu se schvaluje nově na každý další 

rok. Případné navýšení prostředků do kapitoly MZV by bylo 

nikoliv nad rámec již schváleného rozpočtu, ale bylo by 

obsaženo v zákonech o státním rozpočtu na následující roky 

po nabytí účinnosti zákona o zahraniční službě. 

Ministerstvo 

financí 

Nepovažujeme za vhodné používat termín „pracovník“, který je 

zastaralý a byl opuštěn spolu se zrušením zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Současná 

legislativa pracuje s termínem „zaměstnanec“; z hlediska 

zachování systémovosti by bylo vhodné přiklonit se k použití 

tohoto termínu (užívá jej jak zákoník práce, tak ZSS). 

Vysvětleno.  

 

Jedná se o pojem, který je dlouhodobě zažitý v každodenní 

praxi MZV, jeho používání ve vnitřních předpisech MZV 

dosud nevyvolalo žádné problémy. 

V návrhu zákona je pojem „pracovník“ používaný pouze ve 

spojení se slovy „diplomatický“, „administrativní“ nebo 

„technický“ a jedná se o vymezení profesní. Pojem 

„diplomatický pracovník“ je rovněž užit v zákoně 

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Pojem „pracovník“ 

je taktéž ve smyslu určení profese použit v dalších zákonech, 

např. zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních (viz „zdravotnický pracovník“), zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz „akademický 

pracovník“), zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů. Ostatně zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, používá rovněž pojem 

„pracovník“ v souvislosti s pedagogickou a akademickou 

činností (srov. § 132, §133, § 213, § 311). 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

1. K § 14 – nesouhlasíme s možností zřizovat příspěvkovou 

organizaci. Není jasné, jaké úkoly by tato organizace měla 

Vysvětleno.  

 

Účelem navrhovaného ustanovení není zřídit novou 
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plnit. Navíc její zřízení a fungování by znamenalo nároky na 

státní rozpočet (příspěvek na provoz a dotace na programy). 

Požadujeme vypustit. 

příspěvkovou organizaci, ale vytvořit dosud chybějící právní 

rámec pro již existující příspěvkové organizace MZV (Česká 

centra, Diplomatický servis atd.). Bez uvedené úpravy nelze 

s ohledem na zákon o majetku provádět změny ve 

stávajících příspěvkových organizacích MZV, což přináší 

četné praktické problémy. 

Ministerstvo 

financí 

2. K § 31 (přijetí na služební místo), § 35 (zařazení na 

překlenovací služební místo), § 36 (vyslání za účelem předání 

agendy v zahraničí), § 37 (přeložení za účelem vyslání), § 39 

(odvolání ze služebního místa), § 41 (použití pracovního 

poměru), § 42 (zastupování) – požadujeme vypustit, případně 

iniciovat změnu ZSS. Požadujeme, aby veškeré změny, které 

se dotýkají působnosti ZSS nebo na něj navazují, byly řešeny 

změnou tohoto zákona nebo na něj navazujících právních 

předpisů (např. nařízení vlády), viz část Úvod těchto 

Připomínek. 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

V návaznosti na připomínky jiných připomínkových míst 

budou uvedená ustanovení nově znít:  

„§ 31 

(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2. 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.  
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§ 35 

Zařazení na překlenovací služební a pracovní místo 

(1) Před vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu 

služby nebo práce v zahraničí se státní zaměstnanec nebo 

zaměstnanec v ministerstvu zařadí na překlenovací služební 

nebo pracovní místo, je-li to nezbytné k zajištění plynulého 

střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí.  

(2) Na uvolněné služební místo pro výkon služby v ústředí 

se zařadí přednostně státní zaměstnanec zařazený na 

překlenovacím služebním místě po ukončení vyslání 

k výkonu služby v zahraničí, ledaže se jedná o služební 

místo představeného. 

(3) Na uvolněné pracovní místo v ústředí se převede 

přednostně zaměstnanec zařazený na překlenovací pracovní 

místo po ukončení vyslání k výkonu práce v zahraničí. 

(4) Státního zaměstnance lze zařadit na překlenovací 

služební místo nejdéle na dobu 1 roku; po uplynutí této doby 

se státní zaměstnanec zařadí mimo výkon služby 

z organizačních důvodů.  

(5) Zaměstnance lze převést na překlenovací pracovní místo 

též nejdéle na dobu 1 roku; po uplynutí této doby se doba, 

po kterou nemůže zaměstnanec konat práci, považuje za 

překážku v práci na straně zaměstnavatele. 

 

§ 42 

Zastupování 

(1) Náměstek pro řízení sekce v ministerstvu může určit ze 

svých přímo podřízených představených dva zástupce. Takto 

určený představený zastupuje náměstka pro řízení sekce 

v rozsahu činnosti vymezené náměstkem pro řízení sekce. 

(2) Vedoucí stálého zastoupení může určit ze svých přímo 

podřízených představených tři zástupce. Takto určený 

představený zastupuje vedoucího stálého zastoupení 

v rozsahu činnosti vymezené vedoucím stálého zastoupení. 
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(3) Vedoucí oddělení  v ministerstvu může určit svého 

zástupce, pokud oddělení jím řízené bude tvořeno alespoň 7 

systemizovanými místy.  

(4) Zástupce určený vedoucím zastupitelského úřadu jej 

zastupuje v rozsahu činnosti vymezené tímto vedoucím 

zastupitelského úřadu.“  

 

Ustanovení § 37 upravuje situaci, kdy je státní zaměstnanec 

přeložen do MZV před vysláním k výkonu služby 

v zahraničí (zpravidla se jedná o rezortní experty na SZ 

Brusel) a účelem je příprava pro výkon služby v zahraničí, 

která je realizována v MZV. 

 

Ustanovení § 39 je převzato ze zákona o státní službě (srov. 

§ 60 odst. 4), ze kterého se navrhuje vypustit. Úprava se týká 

pouze vedoucího zastupitelského úřadu, který je 

představeným pouze v MZV. 

 

V § 41 odstavci 1 bude část věty první za středníkem 

vypuštěna, v odstavci 3 budou slova „zákoníku práce“ 

nahrazena slovy „části deváté zákona o státní službě“. 

Ministerstvo 

financí 

3. K § 32 (obsazení volného služebního místa) – požadujeme 

vypustit, případně iniciovat změnu ZSS. 

V případě, že tento paragraf nebude vypuštěn, považujeme za 

nutné jej vztáhnout výhradně ke služebním místům pro výkon 

služby v ústředí; za tím účelem doporučujeme doplnit do 

odst. 1 a 3 slova „pro výkon služby v ústředí“. 

Vysvětleno. 

 

Ponechání § 32 je nezbytné s ohledem na úpravu v § 31.  

 

§ 32 bude nově znít:  

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a)  postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b)  lze-li volné služební místo obsadit státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě 

v ministerstvu nebo na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu podle § 31, nebo  
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c)  jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 

odst. 1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 

rozhodne státní tajemník v ministerstvu o přijetí do 

služebního poměru a zařazení na služební místo nebo 

jmenování na služební místo představeného anebo 

o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební 

místo představeného na návrh personální rady. Odmítne-li 

státní tajemník v ministerstvu návrh personální rady, požádá 

jí o předložení nového návrhu.  

(2) Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.  

(3) Výběrové řízení podle zákona o státní službě se koná 

vždy, je-li služební místo uvolněno v důsledku skončení 

služebního poměru podle § 72 až 74 zákona o státní službě.  

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.  

(5) Na služební místo uvolněné v souvislosti se střídáním 

výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí nelze zařadit 

státního zaměstnance postupem podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, ledaže se jedná o státního zaměstnance ve 

služebním poměru v ministerstvu.“ 

Ministerstvo 

financí 

4. K § 34 (změny služebního a pracovního poměru 

v ministerstvu) – požadujeme vypustit, případně iniciovat 

změnu ZSS. 

Není zcela zřejmý reálný postup v případě vyslání k výkonu 

zahraniční služby, konkrétně, který služební orgán státního 

zaměstnance vyšle v případě, kdy se jedná o státního 

zaměstnance z jiného služebního úřadu než MZV. Lze jen 

Vysvětleno. 

 

Jedná se o specifické druhy změn služebního poměru, které 

jsou pro MZV nezbytné k řádnému fungování a jiné správní 

úřady je vzhledem k výkonu činnosti nevyužijí. 

 

Smyslem zařazení na překlenovací služební nebo pracovní 
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dovozovat z ostatních ustanovení návrhu zákona, že 

z „mateřského“ rezortu bude státní zaměstnanec přeložen 

a následně jej služební orgán v MZV vyšle. Toto však 

neodpovídá zcela postupům v ZSS (zejména co se týče doby 

přeložení) a není uspokojivě vyřešeno ani v navrhovaném 

novém § 67a ZSS. Požadujeme doplnit explicitní úpravu. 

místo je umístění státního zaměstnance nebo zaměstnance 

MZV v souvislosti s vysláním, toto ustanovení je tedy 

určeno výlučně pro státní zaměstnance a zaměstnance MZV. 

 

Naopak ustanovení o vyslání za účelem předání agendy 

v zahraničí a ustanovení o přeložení za účelem přípravy pro 

výkon služby v zahraničí jsou určena i pro státní 

zaměstnance z jiných správních úřadů.  

Ministerstvo 

financí 

5. K § 43 (zvláštní zmocněnec) – v odst. 1 vypustit druhou větu. 

Nevidíme žádný důvod pro to, aby měl zvláštní zmocněnec 

nárok na osobní příplatek až 100 % bez ohledu na služební 

hodnocení. 

Neakceptováno – ROZPOR. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„V případě kvalitních a zkušených diplomatických 

pracovníků, kteří byli s ohledem na své schopnosti pověřeni 

funkcí zvláštního zmocněnce, se navrhuje úprava 

umožňující určení vyššího platového tarifu z důvodu výkonu 

činnosti, při které jsou zpravidla plněny nejsložitější, 

nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly a jejichž 

plnění je nepostradatelné k řádnému zajištění výkonu 

působnosti MZV.“ 

Ministerstvo 

financí 

6. K § 44 (diplomatický pracovník s přiznanou hodností 

velvyslanec) - vypustit odst. 1. Nepovažujeme za žádoucí, 
Neakceptováno – ROZPOR. 
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aby mohl diplomatický pracovník s přiznanou hodností 

velvyslanec mít až 100% příplatek při hodnocení se závěrem 

dostačující nebo dobré výsledky. 

§ 44 bude nově znít: 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 

míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Přiznání diplomatické hodnosti velvyslanec znamená 

dosažení určitého vrcholu v kariéře diplomatického 

pracovníka. Taková hodnost je přiznána zpravidla 

diplomatickým pracovníkům v souvislosti s vysláním 

k výkonu služby v zahraničí v pozici vedoucího 

zastupitelského úřadu. V případě, kdy z důvodu odbornosti, 

vysoké míry znalostí, dovedností a zkušeností, jakož 

i vyjednávacích a manažerských schopností je takovýto 

diplomatický pracovník opakovaně vyslán k výkonu služby 

v zahraničí v pozici vedoucího zastupitelského úřadu, 

nicméně během jeho výkonu služby v ústředí není 

z objektivních důvodů možné jej převést na odpovídající 

služební místo, navrhuje se možnost zvýšení platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které byl diplomatický pracovník zařazen 

nebo jmenován, na dvojnásobek. Odpovídající finanční 

ohodnocení má sloužit primárně jako motivační faktor, který 

má zabránit odlivu zkušených diplomatických pracovníků 

s dlouholetou praxí v oboru zahraniční služba.“ 

Ministerstvo 7. K § 46 (systemizace) – požadujeme vypustit odstavec 1 písm. Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 10 (celkem 187) 

financí a) a odstavec 2. Odstavec 1 písm. b) a c) je třeba upravit, 

zmínit se jen o možnosti překlenovacích míst bez uvedení 

minimální výše těchto míst. 

 

§ 46 bude vypuštěn. 

 

Ministerstvo 

financí 

8. K § 47 (systemizace) – upravit s tím, že je nutno řešit 

v obecnější formě v rámci ZSS. Změny v systemizaci jsou 

přípustné pouze tehdy, pokud je odsouhlasí Ministerstvo 

vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem financí. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 47 bude nově znít: 

„(1) Spolu s informací o zřízení nebo zrušení zastupitelského 

úřadu podle § 4 odst. 3 ministerstvo předloží vládě návrh 

změny systemizace v dohodě s Ministerstvem vnitra 

a Ministerstvem financí; postup změny systemizace podle 

zákona o státní službě se v takovém případě nepoužije. 

(2) Na změnu systemizace spočívající v přesunu služebního 

místa pro výkon služby v zahraničí mezi zastupitelskými 

úřady se § 18 zákona o státní službě nepoužije; ustanovení 

§ 17 odst. 2 a 3 zákona o státní službě se použije obdobně. 

Ministerstvo 

financí 

9. K § 50 (služební a pracovní doba) – první větu v odstavci 1 

požadujeme vypustit. Další je nutno řešit v ZSS, příp. 

zákoníku práce. 

Neakceptováno. 

 

§ 50 bude nově znít: 

„(1) Za službu nebo práci přesčas, službu v noční době nebo 

noční práci, službu nebo práci ve svátek, jakož i za službu 

nebo práci v sobotu a v neděli se v případě státního 

zaměstnance se služebním působištěm v zahraničí 

a zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí 

nepovažuje účast na společenských akcích konaných mimo 

rozvrženou služební nebo pracovní dobu a mimo služební 

působiště nebo pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast 

nařídí vedoucí zastupitelského úřadu.  

(2) Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 

Ministerstvo 

financí 

10. K § 51 (překážky ve službě na straně státního zaměstnance 

a překážky na straně zaměstnance) – z návrhu zákona je 

nutné tento § vypustit, překážky určuje vláda svým nařízením 

na základě zmocnění v zákoníku práce a ZSS. 

Neakceptováno. 

 

Další překážky ve službě a v práci jsou upraveny v zákoně 

o zahraniční službě v návaznosti na doporučení MV. 
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Ministerstvo 

financí 

11. K § 54 (zvláštní ustanovení o osobním příplatku), § 57 

(příplatek za přiznanou diplomatickou hodnost), § 65 odst. 2 

(přechodná a závěrečná ustanovení) – požadujeme vypustit, 

patří výlučně do ZSS. 

Akceptováno částečně. 

 

Ustanovení § 54 bude vypuštěno. 

 

Ustanovení § 57 se bude týkat pouze státních zaměstnanců, 

kterým byla přiznána diplomatická hodnost. Tu lze přiznat 

pouze v MZV a v návaznosti na výkon zahraniční služby. 

V jiném správním úřadě není možné přiznat diplomatickou 

hodnost. Státním zaměstnancům vysílaným k výkonu služby 

v zahraničí jsou diplomatické hodnosti pouze propůjčovány 

na dobu výjezdu. 

 

Ustanovení § 65 odst. 2 odráží specifické podmínky výkonu 

služby v zahraničí a týká se pouze velmi omezené kategorie 

administrativních pracovníků, kterých je s přihlédnutím 

k požadavkům (rozsah vykonávané agendy, resp. kumulace 

agend, jazykové znalosti, bezpečnostní prověrka aj.) 

nedostatek a MZV přitom musí zajistit řádný chod 

zastupitelských úřadů. 

Ministerstvo 

financí 

12. K § 61 (hodnocení při výkonu zahraniční služby) – 

požadujeme vypustit, nutno řešit iniciací změny ZSS, protože 

by se mělo vztahovat i na zaměstnance vyslané jinými 

služebními úřady do zahraničí. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d) výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 
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(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

financí 

13. K § 63 – požadujeme vypustit. Předpokládané situace je třeba 

řešit jako každý jiný požadavek. Nepatří do zákona, jedná se 

o předem povolené výdaje bez finančního omezení s dopady 

na státní rozpočet a bez zdrojového určení. Tyto výdaje by 

měla schvalovat jednorázově podle konkrétní potřeby vláda 

a nikoli pouze ministr zahraničních věcí. 

Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

financí 

14. K § 67 (změna zákona o státní službě) – v návaznosti na 

předchozí připomínky je třeba upravit znění ZSS, tj. 

nevyjímat některá ustanovení ze ZSS a neupravovat je ve 

speciálním zákonu o zahraniční službě. V některých 

případech je nutné zobecnit, aby tato ustanovení neplatila jen 

pro Ministerstvo zahraničních věcí. 

V návrhu nového § 67a odst. 1 ZSS (včetně jeho nadpisu) 

požadujeme opravit slova „výkon práce“ na slova „výkon 

služby“ a mezi důvody uvedené v § 178 ZSS doplnit vyslání 

k výkonu služby v zahraničí dle § 67 ZSS. Z hlediska 

plynulého fungování odborů je žádoucí, aby dočasně 

uvolněné místo mohlo být flexibilně obsazeno. Např. 

v případě stáže typu NEPT vyjíždí pracovník na dobu max. 5 

měsíců, nebylo by proto možné v tak krátké době realizovat 

výběrové řízení dle ZSS na dočasně uvolněné místo. Podobně 

národní experti (SNE) vyjíždí na dva roky s možností 

prodloužení o další dva roky - v takovém případě by to 

znamenalo uspořádat výběrové řízení v průběhu 4 let hned 

dvakrát, což nepovažujeme za efektivní. Nemožnost 

flexibilně zaměstnat náhradu za vyslaného pracovníka může 

v konečném důsledku demotivovat představené, pokud jde 

Akceptováno částečně. 

 

Ze zákona o státní službě byla v návaznosti na doporučení 

Odboru vládní legislativy ÚV vyňata ta ustanovení, která se 

týkají výhradně MZV. 

Návrh § 67a zákona o státní službě bude upraven v souladu 

s návrhem MV tak, aby se doba vyslání národního experta 

do mezinárodní organizace považovala za výkon služby. 

 

V § 178 odst. 1 se navrhuje doplnit nové písmeno h), které 

bude znít: 

„h) státní zaměstnanec je vyslán na předem určenou dobu 

jako národní expert do orgánu nebo instituce Evropské unie, 

mezinárodní organizace, mírové nebo záchranné operace 

anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí“. 
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o podporu výjezdů pracovníků za účelem jejich profesního 

rozvoje, což by bylo v rozporu s cíli Strategie podpory Čechů 

v institucích EU schválené usnesením Výboru pro EU č. 6 

dne 23. února 2015. 

Ministerstvo 

financí 

15. K části třetí (novelizace zákona č. 218/2000 Sb.) – tuto část 

požadujeme vypustit. Nesouhlasíme s žádnými výjimkami 

nad rámec současné úpravy při nakládání s příjmy za prodej 

majetku státu. 

Akceptováno. 

 

§ 68 bude vypuštěn.  

Ministerstvo 

financí 

16. K § 72 – účinnost je třeba stanovit k 1. lednu některého roku. 

Nabytí účinnosti v průběhu roku je vzhledem k systemizaci 

míst a k rozpočtovým otázkám problematické. Měla by být 

stanovena tak, aby navazovala na komplex změn 

provedených v ZSS. 

Neakceptováno. 

 

Jelikož návrh zákona o zahraniční službě předpokládá 

současně změny zákona o státní službě, které s výkonem 

zahraniční služby souvisejí, bude s účinností zákona 

o zahraniční službě účinná rovněž novela zákona o státní 

službě. 

Lhůta bude nově stanovena následovně: 

„prvním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího 

po dni jeho vyhlášení“. 

Ministerstvo 

financí 

Připomínka: 

1. K § 4 – absentuje provázanost s nařízením vlády č. 92/2015 

Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu. 

K odst. 3 – je v rozporu s § 19 odst. 1 ZSS; pokud by 

zastupitelské úřady měly být organizačními útvary 

ministerstva, neměl by je zřizovat a rušit ministr zahraničních 

věcí. Doporučujeme upravit. 

Neakceptováno.  

 

Jedním z důvodů přípravy návrhu zákona o zahraniční 

službě je, že potřeby MZV nelze řešit cestou nařízení vlády 

(byť do budoucna nelze vyloučit revizi zmíněného nařízení).  

Zákon o zahraniční službě má být ve vztahu k zákonu 

o státní službě lex specialis, nelze tedy hovořit o „rozporu“. 

Ministerstvo 

financí 

2. K § 7 odst. 7 - doporučuje se nahradit slova „Poplatky 

vybrané podle jiného právního předpisu6)“ například větou: 

„Výnos správních poplatků“. Obecně je vhodnější, aby byl 

namísto odkazu na zákon v poznámce pod čarou, která nemá 

normativní povahu, zakotven odkaz na příslušný předpis 

přímo v textu zákona. V tomto případě přitom není nutné 

zmiňovat přímo zákon o správních poplatcích a postačí pouze 

uvedení konkrétního druhu poplatků, které má honorární 

konzulární úředník převádět. Kromě jiného je pojem správní 

Akceptováno částečně.  

 

Před slovo „poplatky“ bude doplněno slovo „správní“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 14 (celkem 187) 

poplatky používán i na dalších místech materiálu, proto je 

vhodnější použít tento pojem i v tomto případě. Jiná situace 

by byla tehdy, pokud měl předkladatel zájem na tom, aby se 

pod pojmem „poplatky podle jiného právního předpisu“ 

rozuměly i poplatky jiné, než ty správní. Nicméně vzhledem 

k tomu, že v poznámce pod čarou je uveden pouze zákon 

o správních poplatcích, se však jeví, že byly míněny pouze 

tyto poplatky. 

Ministerstvo 

financí 

3. K § 12 a nadpisu nad ním – ústřední orgány státní správy 

nejsou právními subjekty. Jde o organizační složky státu, 

které právní subjektivitu nemají. Proto doporučujeme nadpis 

upravit takto: „Spolupráce ministerstva při výkonu zahraniční 

služby s ostatními organizačními složkami státu 

a právnickými nebo fyzickými osobami.“ Obdobné úpravy 

doporučujeme učinit v textu § 12, případně v jiných 

ustanoveních. 

Požadujeme vysvětlit, jaký je vztah služebního předpisu 

státního tajemníka uvedeného v § 12 odst. 2 k Metodice 

výběru rezortních expertů na Stálé zastoupení ČR při EU 

v Bruselu, tj. zda se služebním předpisem státního tajemníka 

míní uvedená Metodika. Otázkou dále zůstává jeho závaznost 

pro státní zaměstnance z jiných služebních úřadů. 

Akceptováno částečně.  

 

Nový nadpis tohoto ustanovení bude znít:  

„Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních správních 

úřadů a dalších subjektů“ 

 

§ 12 bude nově znít: 

„(1) Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.  

(2) Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí 

na služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“ 

Ministerstvo 

financí 

4. K § 13 - podle našeho názoru je chybně zařazena legislativní 

zkratka – měla by být uvedena až na konci věty za slovy 

„státní správy“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

financí 

5. K § 14 – v případě, že § 14 nebude vypuštěn, doporučujeme 

vypustit slovo „státní“. Jinou příspěvkovou organizaci MZV 
Neakceptováno. 
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zřídit nemůže. Slučovat a splývat by taková příspěvková 

organizace mohla pouze s příspěvkovou organizací zřízenou 

MZV. 

Obdobné ustanovení je upraveno i v jiných zákonech (např. 

zákon o zaměstnanosti) a vždy je používán pojem „státní 

příspěvková organizace). 

Ministerstvo 

financí 

6. K § 17 - váže poskytnutí konzulární ochrany na žádost osoby, 

která tuto ochranu požaduje. Není však řešena situace, kdy se 

český občan ocitne v nouzi a z různých důvodů mu je 

znemožněno (např. i orgány přijímajícího státu, a to i 

v rozporu s příslušnými právními dokumenty) vůbec 

kontaktovat příslušný zastupitelský úřad a požádat o pomoc, 

avšak zastupitelský úřad se přesto hodnověrně dozví, že tato 

osoba je v nouzi a je zbavena možnosti požádat zastupitelský 

úřad o pomoc. Pro takové případy není správné vymezit 

postavení konzulárních orgánů do striktně pasivní pozice, ale 

minimálně by ověření, zda dotyčná osoba pomoc žádá či 

nikoliv, mělo být uskutečněno z úřední povinnosti, 

samozřejmě při plném respektu k platné právní úpravě v 

přijímajícím státu. Zvláště naléhavý může být takový aktivní 

přístup konzulárního orgánu v případě nezletilých, 

nesvéprávných či jinak handicapovaných osob. Rovněž je 

třeba jednoznačně vyjádřit, zda takto navržená vnitrostátní 

úprava adekvátně pokrývá všechny případy upravené nebo 

předvídané mezinárodním právem, zvláště pak případy 

diplomatické ochrany, i se zřetelem na tendenci 

v mezinárodním právu přesouvat institut diplomatické 

ochrany ze sféry volnostního rozhodování do sféry právní 

povinnosti, a to jak u státu ochranu poskytujícího, tak u státu 

ochranu (potenciálně) akceptujícího. 

Doporučujeme respektovat čl. 39 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, podle kterého by v jednom paragrafu nemělo 

být více než 6 odstavců (toto se týká i jiných paragrafů, např. 

§ 7 a § 18). 

Vysvětleno. 

 

Zastupitelský úřad při poskytování konzulární ochrany 

vystupuje aktivně a jednotlivé případy, pokud se o nich 

dozví, s postiženým občanem řeší. Existují však situace, 

jako např. omezení na osobní svobodě občana, vydání 

cestovního průkazu při ztrátě či odcizení cestovního dokladu 

nebo poskytnutí půjčky, které bez žádosti dotčeného občana, 

nebo jeho zástupce, nelze řešit. V případě omezení občana 

na svobodě (zatčení, uvěznění, vzetí do vazby nebo 

zadržení) je dále třeba vycházet z toho, že podle čl. 36 odst. 

1 písm. b) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 

příslušné orgány přijímajícího státu mají povinnost 

informovat zastupitelský úřad vysílajícího státu, pouze 

pokud o to uvedený občan požádá. 

Ministerstvo 

financí 

7. K § 31 odst. 2 - není zřejmé, jakým způsobem a zda vůbec se 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby má 

vztahovat na zaměstnance z jiných rezortů než Ministerstva 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 31 bude nově upraveno (viz výše) a nevztahuje 

se na státní zaměstnance z jiných ministerstev. Ustanovení 
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zahraničních věcí (např. při vyslání na SZB). Žádáme 

o vysvětlení. 

neupravuje přípravu pro výkon služby v zahraničí 

v souvislosti s vysláním rezortních expertů. 

Ministerstvo 

financí 

8. K § 33 - zavádí orgán, tzv. personální radu, v § 33 odst. 3 je 

konkrétně uvedeno, že „rozhodnutí o jmenování na služební 

místo představeného k výkonu služby v ústředí vydá státní 

tajemník ministerstva na návrh personální rady. Odmítne-li 

státní tajemník jmenovat na služební místo představeného 

státního zaměstnance navrženého personální radou, požádá 

personální radu o předložení nového návrhu.“. I přestože je to 

úprava sui generis, nedomníváme se, že by tu neměly být 

zachovány základní principy upravené v ZSS. Jelikož 

předmětná úprava absolutně nepostihuje součinnost 

s bezprostředně nadřízeným představeným, domníváme se, že 

tento představený nebude mít možnost vstoupit do procesu 

výběru kandidáta, což by mohlo v budoucnu vést 

k negativním vztahům na daném organizačním celku. 

K odst. 1 – není zřejmé, o čí služební předpis by se mělo 

jednat, požadujeme tedy doplnit. 

Akceptováno. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 
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vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

financí 

9. K § 34 - zavádí další 3 změny služebních poměrů, přičemž 

v odstavci druhém je stanoveno, že se na předmětné změny 

služebního poměru nebude vztahovat ustanovení v řízení ve 

věcech služby ani ustanovení správního řádu o správním 

řízení. Tedy současný návrh postrádá rozhodnutí ve smyslu 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jelikož se domníváme, 

že např. u § 34 odst. 1 písm. c) o zařazení na služební místo 

k zajištění plynulého střídání výkonu služby v ústředí 

a služby v zahraničí (překlenovací služební místo), na kterém 

by mohl být příslušný státní zaměstnanec zařazen až rok, 

zasahuje do práv a povinností zaměstnanců, proto by 

v daném případě mělo být rozhodováno v souladu se 

správním řádem. Bez daného rozhodnutí není možné zajistit 

právní ochranu danému zaměstnanci. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

financí 

10. K § 35 a 36 - z navrženého textu zákona není jasné, jak 

budou § 35 a 36 aplikovány na pracovníky jiných rezortů než 

Ministerstva zahraničních věcí, kteří budou vysláni např. na 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. Žádáme o vysvětlení. 

Vysvětleno. 

 

Na rezortní experty vysílané zejména na SZ Brusel se bude 

vztahovat především § 37, který se týká přeložení do 

ministerstva za účelem přípravy pro výkon služby 

v zahraničí. 

Ministerstvo 

financí 

11. K § 49 odst. 1 písm. c) – doporučujeme vypustit. 

Předpokládáme, že právo na evakuaci má za uvedených 

podmínek každý občan České republiky, nejenom uvedení 

pracovníci. 

Vysvětleno. 

 

V souladu s § 17 odst. 7 bude v případě mimořádné události 

občanům ČR poskytnuta konzulární ochrana, která může 

mimo jiné spočívat v zajištění evakuace z postižené oblasti. 

Ministerstvo 

financí 

12. K § 49 odst. 2 - říká, že „diplomatický pracovník je oprávněn 

přijímat v souvislosti s výkonem zahraniční služby dary nebo 
Neakceptováno. 
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jiné výhody v hodnotě přesahující částku stanovenou ZSS, 

odpovídá-li to protokolárním zvyklostem; v případě 

pochybností je povinen obrátit se na státního tajemníka 

ministerstva.“. V předmětném návrhu je upraveno přijímání 

darů, které se absolutně liší od ZSS. I přestože jsme si 

vědomi specifičnosti statutu státních zaměstnanců, 

podléhající úpravě zákona o zahraniční službě, domníváme 

se, že by zakotvená úprava mohla vést k nerovnému přístupu 

státních zaměstnanců podle ZSS. Příkladně v případě 

uzavírání bilaterálních či multilaterálních smluv na resortní 

úrovni příslušní zaměstnanci účastnící se jednání, kteří 

spadají pod úpravu ZSS, taktéž nesmí přijímat dary nad 

hodnotu 300 Kč. 

V diplomatické praxi je zcela běžné vzájemné předávání 

darů při setkání se zahraničním partnerem. Jedná se 

zpravidla o oficiální přijetí titulářů (vedoucích 

zastupitelských úřadů) po příjezdu do přijímajícího státu, 

zahraniční návštěvu nebo jiná oficiální setkání. Odmítnutí 

takovéhoto daru není z protokolárních důvodů možné na 

rozdíl od situací, na které míří ustanovení § 77 odst. 1 písm. 

j) zákona o státní službě. Situace, na kterou míří návrh 

zákona o zahraniční službě, nemá s ohledem na okolnosti 

korupční potenciál. 

 

 

Ministerstvo 

financí 

13. K § 61 - není jasné, jakým způsobem budou hodnoceni 

pracovníci z jiných rezortů než Ministerstva zahraničních 

věcí. Zda budou hodnoceni ze strany Ministerstva 

zahraničních věcí, zastupitelského úřadu, na kterém 

vykonávají zahraniční službu či vysílající organizace. Např. 

zaměstnanec MF vyslaný na SZB - kdo ho bude hodnotit? 

V § 61 odst. 4 je stanoveno, že: „postup hodnocení podle 

odstavců 1 až 3 se použije rovněž na zaměstnance 

v ministerstvu“. Podle předmětného návrhu v případě 

hodnocení státních zaměstnanců zařazených v MZV, by se 

měl aplikovat zákon o zahraniční službě. Nicméně z dikce 

návrhu vyplývá, že daná úprava se vztahuje výlučně na 

zaměstnance v zahraničí, nikoliv na státní zaměstnance 

zařazené na služební místa v daném resortu. Domníváme se, 

že by služební hodnocení zaměstnanců v ministerstvu mělo 

stále spadat pod ZSS, v případě určení specifik, které jsou 

obsahem předmětného návrhu, může být služební hodnocení 

speciálně upraveno ve vnitřní normě, tj. služebním předpise, 

který by určoval podrobnosti k hodnocení státních 

zaměstnanců zařazených v ministerstvu. 

Akceptováno částečně. 

 

Ustanovení § 61 bude upraveno (viz výše).  

Ministerstvo 14. K § 63 - upozorňujeme na nesprávné značení odstavců (není Akceptováno. 
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financí označen odstavec 1, odstavec 2 je označen jako odstavec 3) 

a obsahuje i chybný odkaz. 
 

§ 63 bude vypuštěn.  

Ministerstvo 

financí 

15. K § 66 - doporučujeme přesunout do hlavy VII s tím, že 

název hlavy bude použit jako nadpis paragrafu. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 

financí 

16. Obrat „obecně závazný právní předpis“ použitý v textu RIA 

byl Legislativními pravidly nahrazen významově shodným 

obratem „právní předpis“. Ve výčtu právních předpisů 

uvedeném v RIA je nepřesně citován název zákona č. 

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, 

ve znění pozdějších předpisů. Správně má být uvedeno 

„o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 

předpisů“. Pro úplnost dodáváme, že v normativním textu v 

poznámce pod čarou č. 18 je tento zákon citován správně. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

financí 

17. Závěrečná zpráva RIA obsahuje identifikované náklady. Tyto 

dílčí náklady nejsou ve zprávě vyčísleny, je pouze uvedena 

celková výše předpokládaných nákladů spojených s realizací 

jednotlivých variant. Naopak v Důvodové zprávě jsou 

jednotlivé dílčí náklady pro vybranou nejvhodnější variantu 

vyčísleny. Není však uvedena celková sumarizace nákladů. 

Není tedy jednoduše ověřitelné, zda jsou údaje uvedené 

v RIA a v Důvodové zprávě navzájem konzistentní. 

Doporučujeme tedy v RIA jednak jednotlivé dílčí náklady 

spojené s realizací identifikovaných variant vyčíslit a zároveň 

do Důvodové zprávy uvést přehlednou sumarizaci 

předpokládaných nákladů, např. v podobě tabulky. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

kultury 

Bez připomínek. - 

Ministerstvo 

obrany 

K materiálu jako celku  

1. Zásadně nesouhlasíme s koncepcí, že veškerá zahraniční 

služba je zajišťována pouze zaměstnanci Ministerstva 

zahraničních věcí. Požadujeme stanovit, že zahraniční službu 

vykonávají i jiní zaměstnanci než jen v Ministerstvu zahraničních 

věcí, kteří mohou být i v jiném než služebním poměru státního 

zaměstnance. 

Akceptováno.  

 

§ 2 písm. a) bude nově znít: 

„a) zahraniční službou činnost bezprostředně zaměřená na 

navazování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími státy 

a ostatními subjekty mezinárodního práva, jakož i ochrana 

zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, 
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Odůvodnění: Státní zaměstnanci v Ministerstvu obrany jsou 

vysíláni státním tajemníkem v Ministerstvu obrany k výkonu 

zahraniční služby tak, jak s tím výslovně počítá § 67 odst. 1 

zákona o státní službě i metodický pokyn náměstka ministra 

vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti 

ke změnám služebního poměru (čl. 86, státní tajemník 

v Ministerstvu obrany vysílá do orgánů NATO). V této souvislosti 

tedy není zřejmý vztah nově navrhované právní úpravy k § 67 

zákona o státní službě.  

Nová úprava služebních a pracovněprávních vztahů, která by se 

vztahovala pouze na zaměstnance Ministerstva zahraničních 

věcí, by byla vůči ostatním zaměstnancům dosud konajícím 

zahraniční službu značně zvýhodňující. 

Tato připomínka je zásadní. 

vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) nebo na zastupitelském úřadu, pokud se 

nejedná o působnost jiného státního orgánu,“  

Ministerstvo 

obrany 

2. V návrhu zákona požadujeme v souladu s Legislativními 

pravidly vlády zavést legislativní zkratku „zákon o státní službě“. 

Odůvodnění: Tato legislativní zkratka se prolíná celým návrhem 

zákona, není však nikde zavedena. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Slovní citaci zákoníků a jiných obecně známých právních 

předpisů (například občanský zákoník, zákoník práce, trestní 

zákon, celní sazebník) lze použít i bez jejich předchozí úplné 

citace (srov. čl. 63 odst. 2 LPV). 

Ministerstvo 

obrany 

3. K § 1 odst. 1  

Požadujeme toto ustanovení upravit, neboť nekoresponduje 

s obsahem návrhu zákona. 

Odůvodnění: Návrh zákona nestanoví diplomatické a konzulární 

hodnosti (i když je uvádí v písm. f) a naopak v předmětu úpravy 

neuvádí financování zahraniční služby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

V písmenu f) bude slovo „stanovení“ nahrazeno slovy 

„přiznávání a propůjčování“. 

Ministerstvo 

obrany 

4. K § 2 písm. a) 

Zásadně nesouhlasíme se zúžením definice zahraniční služby. 

Odůvodnění: Zákon o státní službě definuje zahraniční službu 

jako službu na služebním působišti mimo území České republiky 

(§ 8). Nově má být zahraniční služba vymezena i vykonávanou 

činností, a to pouze v Ministerstvu zahraničních věcí nebo na 

zastupitelském úřadu. 

Akceptováno.  

 

§ 2 písm. a) bude nově znít: 

„a) zahraniční službou činnost bezprostředně zaměřená na 

navazování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími státy 

a ostatními subjekty mezinárodního práva, jakož i ochrana 

zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, 
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Návrh zákona připouští v § 13 pouze podporu výkonu zahraniční 

služby jinou organizační složkou, nikoli vlastní výkon zahraniční 

služby jinou organizační složkou.  

Požadujeme vyjasnit postavení státních zaměstnanců 

Ministerstva obrany, kteří dosud vykonávali zahraniční službu. 

Pokud by se na státní zaměstnance Ministerstva obrany dosud 

vysílané k výkonu zahraniční služby nevztahoval zákon 

o zahraniční službě a zároveň zákon o státní službě nadále již 

nebude obsahovat mnohá ustanovení týkající se zahraniční 

služby, nebude zvláštní právní úprava, podle níž by se u těchto 

státních zaměstnanců mělo postupovat, resp. budou v „běžném“ 

režimu zákona o státní službě (bez odchylek pro zahraniční 

službu). 

Pokud by činnost těchto státních zaměstnanců nebyla službou v 

zahraničí podle navrhovaného zákona, byla by ve vztahu k nim 

vyloučena aplikace ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění (§ 6 odst. 1 písm. g)), či zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 7 odst. 1 písm. n)) a  ve 

znění navrhovaném v části čtvrté a páté návrhu ani zákon o 

státní službě tam, kde upravoval zahraniční službu.   

Tato připomínka je zásadní. 

vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) nebo na zastupitelském úřadu, pokud se 

nejedná o působnost jiného ministerstva,“ 

Ministerstvo 

obrany 

5. K § 3 písm. d) 

Z důvodu právní jistoty doporučujeme blíže specifikovat zásadu 

nedělitelnosti výkonu zahraniční služby. 

Odůvodnění: Není zcela zřejmé, jaké činnosti jsou či nejsou 

v souladu s uvedenou zásadou. 

Tato připomínka je doporučující.  

Neakceptováno. 

 

Tato zásada je dostatečným způsobem vysvětlena 

v důvodové zprávě. Jejím účelem není rozdělovat činnosti 

na ty, které jsou či nejsou v jejím souladu, ale garantovat, že 

ČR bude navenek vystupovat jednotně prostřednictvím 

MZV, jak předvídá v § 6 tzv. kompetenční zákon. 

Ministerstvo 

obrany 

6. K § 6 odst. 4 

Zvláštní pravidla pro organizaci stálého zastoupení požadujeme 

stanovit jinak, než odkazem na nařízení vlády č. 92/2015 Sb. 

Odůvodnění: Nařízení vlády č. 92/2015 upravuje pouze obecně 

organizaci zastupitelského úřadu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

Poznámka pod čarou bude vypuštěna. 

Předpokládá se odpovídající novelizace nařízení vlády 

o pravidlech pro organizaci služebního úřadu. 
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Ministerstvo 

obrany 

7. K § 9 

Doporučujeme stanovit, že některé styčné úřady nebo kanceláře 

se zřizují v součinnosti s Ministerstvem obrany (přidělenec 

obrany, vojenský a letecký přidělenec). 

Odůvodnění: Jedná se o působnost Ministerstva obrany. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  

 

Ustanovení § 9 návrhu zákona o zahraniční službě se nyní 

týká jen Styčného úřadu Ramalláh a Ekonomické a kulturní 

kanceláře Tchaj-pej. K součinnosti Ministerstva obrany zde 

není žádný důvod, resp. působnost Ministerstva obrany se 

podle tzv. kompetenčního zákona zastupitelských úřadů 

přímo nedotýká.  

Ministerstvo 

obrany 

8. K § 12 odst. 1 

Požadujeme stanovit, že ostatní ústřední orgány státní správy a 

další subjekty při výkonu zahraniční služby spolupracují. 

Odůvodnění: Stanovení jednostranné povinnosti poskytovat 

Ministerstvu zahraničních věcí potřebnou součinnost 

nepovažujeme za vhodné. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  

 

§ 12 odst. 1 bude nově znít: 

„Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.“ 

Ministerstvo 

obrany 

9. K § 13 

Zásadně nesouhlasíme s tím, že všechny ostatní organizační 

složky státu, kromě Ministerstva zahraničních věcí, mohou pouze 

podporovat výkon zahraniční služby, a k této podpoře po dohodě 

se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí uvolňovat 

své zaměstnance (není zřejmé, zda státní zaměstnance nebo i 

zaměstnance v režimu zákoníku práce) k práci na zastupitelském 

úřadě. Požadujeme stanovit, že Ministerstvo obrany zřizuje a řídí 

zahraniční pracoviště Ministerstva obrany, která jsou součástí 

zastupitelských úřadů, a slouží k zastupování a prosazování 

zájmů České republiky v oblasti zabezpečování její obrany. 

Požadujeme stanovit, že vojáci z povolání, státní zaměstnanci ve 

služebním poměru a zaměstnanci v pracovním poměru po dobu 

zařazení na zahraničním pracovišti vykonávají službu 

v zahraničí. 

Neakceptováno.  

 

Ustanovení § 13 návrhu zákona o zahraniční službě se 

nebude na státní zaměstnance Ministerstva obrany 

vztahovat. Jejich případné vyslání do zahraničí bude 

probíhat podle § 67 zákona o státní službě. 

 

Návrh, že „Ministerstvo obrany zřizuje a řídí zahraniční 

pracoviště Ministerstva obrany, která jsou součástí 

zastupitelských úřadů, a slouží k zastupování a prosazování 

zájmů České republiky v oblasti zabezpečování její 

obrany.“, tj. že Ministerstvo obrany bude provozovat své 

vlastní zastupitelské úřady, chybí jakákoli opora v tzv. 

kompetenčním zákoně a byl by tak ultra vires.  
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Odůvodnění: Není zřejmé, jaké činnosti by uvedená podpora 

měla zahrnovat. Ustanovení, že by vyslaná osoba mohla přijímat 

pokyny od vysílající organizace jen po dohodě s Ministerstvem 

zahraničních věcí a nesměla činit úkony jménem vysílající 

organizace je zcela v rozporu s dosavadní praxí, kdy např. 

vojenský a letecký přidělenec nebo přidělenec obrany podepisují 

v zastoupení Ministerstva obrany dokumenty jako Memorandum 

of understanding, Technical agreement, nákup prostředků 

a vybavení apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo 

obrany 

10. K § 32  

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se volné místo (bez rozdílu) 

v Ministerstvu zahraničních věcí přednostně obsadilo jiným jeho 

státním zaměstnancem (popř. pro službu v zahraničí i členem 

rodiny).  

Odůvodnění: Ne všichni státní zaměstnanci Ministerstva 

zahraničních věcí budou zároveň vykonávat i zahraniční službu a 

v případě těchto služebních míst není důvod pro odchylný postup 

oproti zákonu o státní službě. Uvedené ustanovení by navíc 

stavělo státní zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí do 

privilegovaného postavení vůči státním zaměstnancům jiných 

rezortů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Ustanovení § 32 odráží stávající praxi. Je žádoucí, aby na 

uvolněné služební místo byl přednostně zařazen státní 

zaměstnanec v MZV. Jestliže MZV investovalo do 

speciálního vzdělávání státního zaměstnance 

prostřednictvím Diplomatické akademie, státní zaměstnanec 

v MZV splňuje veškeré (v porovnání s jinými služebními 

místy ve státní správě značně vysoké) požadavky na 

služební místo kladené, a pokud má navíc přidanou hodnotu 

předcházejících vyslání k výkonu služby, resp. práce 

v zahraničí, bylo by neefektivní takového státního 

zaměstnance v MZV na uvolněné služební místo nezařadit. 

V opačném případě by docházelo k nejistotě pro samotné 

státní zaměstnance a nežádoucímu odlivu zkušených 

a schopných státních zaměstnanců, a to zejména 

diplomatických pracovníků. 

 

Ne všichni státní zaměstnanci v MZV musejí vykonávat 

službu v zahraničí, nicméně všichni mají obor služby 9.  

 

Pokud se týká obsazování služebních míst na 

zastupitelských úřadech členem rodiny vyslaného státního 

zaměstnance, zaprvé se jedná o převzetí stávajícího § 178 
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odst. 2 zákona o státní službě, zadruhé takovýto člen rodiny 

nebude ve služebním, ale pracovním poměru, zatřetí na 

daném služebním místě může být zařazen pouze po dobu 

vyslání státního zaměstnance, začtvrté se jedná o obsazení 

administrativních nebo technických míst, zapáté se jedná 

o jeden z nástrojů na zajištění sladění rodinného a osobního 

života státního zaměstnance s výkonem služby v zahraničí 

a zašesté to znamená i výraznou finanční úsporu pro státní 

rozpočet vzhledem k nákladům spojeným s vysláním 

státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to 

včetně nákladů hrazených po celou dobu vyslání. 

Ministerstvo 

obrany 

11. K § 32 odst. 3 

Doporučujeme zařadit do tohoto paragrafu i důvody skončení 

služebního poměru uvedené v § 71 zákona o státní službě. 

Odůvodnění: Důvody skončení služebního poměru uvedené v § 

71 zákona o státní službě rovněž nesouvisí se střídáním výkonu 

služby v ústředí a služby v zahraničí. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Ministerstvo 

obrany 

12. K § 35  

Doporučujeme upřesnit institut překlenovacího místa a vyjasnit 

jeho vztah k § 67 odst. 4 zákona o státní službě.  

Odůvodnění: Jedná se o služební místo, musí proto mít stanoven 

obor služby, návrh však obor služby překlenovacího místa 

nezmiňuje. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

 

Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 

střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 

místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků. 

Ustanovení § 67 odst. 4 zákona o státní službě upravuje 

situaci, kdy státního zaměstnance po ukončení vyslání není 
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možné ve služebním úřadě zařadit na odpovídající služební 

místo s ohledem na obor služby dotčeného státního 

zaměstnance. Takového státního zaměstnance je proto 

možné zařadit na jakékoliv volné služební místo bez ohledu 

na obor služby po dobu nejvýše 2 let, aniž by musel vykonat 

zvláštní část úřednické zkoušky v případě, že by ji pro daný 

obor neměl. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, předmět úpravy 

navrhovaného § 35 zákona o zahraniční službě a § 64 odst. 4 

zákona o státní službě je odlišný.  

Ministerstvo 

obrany 

13. K § 41 odst. 2 

Doporučujeme zdůvodnit, proč osobou v pracovním poměru 

nelze obsadit místo vedoucího oddělení, když místo vedoucího 

zastupitelského úřadu takto obsadit lze. 

Odůvodnění: Uvedené ustanovení postrádá logiku, neboť vedoucí 

zastupitelského úřadu má postavení ředitele odboru 

(zastupitelský úřad má podle § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 

92/2015 Sb. postavení odboru). 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 178 odst. 3 zákona o státní 

službě, ze kterého se navrhuje vypustit. 

 

Ministerstvo 

obrany 

14. K § 43 odst. 1 a § 44 odst. 1 

Nesouhlasíme se stanovením nároku na osobní příplatek až do 

výše 100% platového tarifu nejvyššího platového stupně 

v platové třídě, do které je zařazen, pro diplomatického 

pracovníka pověřeného funkcí zvláštního zmocněnce a pro 

diplomatického pracovníka s přiznanou diplomatickou hodností 

velvyslanec při výkonu služby v ústředí. 

Odůvodnění: Paušální zavedení uvedeného příplatku považujeme 

za diskriminační vůči ostatním zaměstnancům. Jde-li o odborníky 

s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, jak tvrdí důvodová 

zpráva, je možné přiznat osobní příplatek až do výše 100 % 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové 

třídě, jedná-li se o vynikajícího, všeobecně uznávaného 

odborníka (za podmínek § 131 odst. 2 zákoníku práce, resp. § 6 

odst. 2 nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 43 a 44 bude upraveno. 

 

§ 43 odst. 1 bude nově znít: 

 „Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 
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služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku 

služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance). 

Tato připomínka je doporučující. 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

 

§ 44 bude nově znít: 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 

míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Přiznání diplomatické hodnosti velvyslanec znamená 

dosažení určitého vrcholu v kariéře diplomatického 

pracovníka. Taková hodnost je přiznána zpravidla 

diplomatickým pracovníkům v souvislosti s vysláním 

k výkonu služby v zahraničí v pozici vedoucího 

zastupitelského úřadu. V případě, kdy z důvodu odbornosti, 

vysoké míry znalostí, dovedností a zkušeností, jakož 

i vyjednávacích a manažerských schopností je takovýto 

diplomatický pracovník opakovaně vyslán k výkonu služby 

v zahraničí v pozici vedoucího zastupitelského úřadu, 

nicméně během jeho výkonu služby v ústředí není 

z objektivních důvodů možné jej převést na odpovídající 

služební místo, navrhuje se možnost zvýšení platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které byl diplomatický pracovník zařazen 

nebo jmenován, na dvojnásobek. Odpovídající finanční 

ohodnocení má sloužit primárně jako motivační faktor, který 

má zabránit odlivu zkušených diplomatických pracovníků 
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s dlouholetou praxí v oboru zahraniční služba.“ 

Ministerstvo 

obrany 

15. K § 46 odst. 1   

Požadujeme objasnit, zda tato místa budou vyčleněna v rámci 

stávajících míst v Ministerstvu zahraničních věcí. 

Odůvodnění: Není zřejmé, zda se má jednat o místa nová. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

 

§ 46 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

obrany 

16. K § 49 odst. 2 

Doporučujeme vyjasnit vazbu na služební předpis náměstka 

ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, 

kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (čl. 9, 

postup ve vztahu k přijímaným darům), kterým se obecně musí 

řídit všichni státní zaměstnanci.  

Odůvodnění: Podmínku, aby přijímané dary nebo výhody 

v hodnotě přesahující částku stanovenou zákonem o státní službě, 

pouze odpovídaly protokolárním zvyklostem, považujeme za 

nedostatečnou. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

V diplomatické praxi je zcela běžné vzájemné předávání 

darů při setkání se zahraničním partnerem. Jedná se 

zpravidla o oficiální přijetí titulářů (vedoucích 

zastupitelských úřadů) po příjezdu do přijímajícího státu, 

zahraniční návštěvu nebo jiná oficiální setkání. Odmítnutí 

takovéhoto daru není z protokolárních důvodů možné na 

rozdíl od situací, na které míří ustanovení § 77 odst. 1 písm. 

j) zákona o státní službě. Situace, na kterou míří návrh 

zákona o zahraniční službě, nemá s ohledem na okolnosti 

korupční potenciál. 

Ministerstvo 

obrany 

17. K § 53 odst. 1 

Doporučujeme vyřešit zajištění náhrady za tyto doprovázející 

státní zaměstnance. 

Odůvodnění: Jedná se o případ, kdy je třeba nahradit dočasně 

nepřítomného zaměstnance. Doporučujeme zvážit doplnění § 178 

zákona o státní službě, který stanoví případy, kdy služební orgán 

může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na 

dobu určitou podle pracovněprávních předpisů. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

V § 178 odst. 1 se navrhuje doplnit nové písmeno i), které 

bude znít: 

„i) státní zaměstnanec vykonává jiné úkony v obecném 

zájmu podle zákona o zahraniční službě“. 

Ministerstvo 

obrany 

18. K § 57 

Nesouhlasíme s tím, aby příplatek za přiznanou diplomatickou 

hodnost získali všichni s přiznanou diplomatickou hodností při 

službě v ústředí bez ohledu na to, na jakém služebním místě 

budou zařazeni.  

Odůvodnění: Smyslem zavedení příplatku za přiznanou 

diplomatickou hodnost má být dle důvodové zprávy, aby po 

Neakceptováno. 

 

Smyslem zavedení příplatku za přiznané diplomatické 

hodnosti je snížení nepoměru mezi požadavky kladenými na 

diplomatické pracovníky a jejich finančním ohodnocením, 

ocenění dovedností a schopností bez ohledu na zařazení 

státního zaměstnance a zaměstnance v MZV zejména po 
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ukončení vyslání státního zaměstnance k výkonu služby 

v zahraničí byly oceněny jeho dosavadní zkušenosti a schopnosti 

bez ohledu na stávající zařazení v ministerstvu, např. umístění 

státního zaměstnance, který je při výkonu služby v ústředí 

zařazen na referentské služební místo, ačkoli při výkonu služby v 

zahraničí byl zařazen na místě představeného.  

V důvodové zprávě k § 57 je v 6. odstavci je provedeno srovnání 

s kariérním řádem v Armádě České republiky a výší služebních 

tarifů. Takové srovnání však není na místě, neboť plat státního 

zaměstnance vykonávajícího zahraniční službu je tvořen zcela 

odlišně od platu vojáka z povolání. 

Tato připomínka je doporučující.  

ukončení vyslání a současně motivační faktor pro výkon 

zahraniční služby. 

 

 

 

Ministerstvo 

obrany 

19. K § 59 odst. 3 

Doporučujeme ustanovení formulovat takto: 

„(3) V případě smrti diplomatického, administrativního nebo 

technického pracovníka v důsledku mimořádné události nebo 

trestného činu přísluší pozůstalému manželovi nebo partnerovi 

a nezaopatřenému dítěti jednorázové odškodnění ve výši 

dvacetinásobku průměrného měsíčního platu pracovníka.“. 

Odůvodnění: Navrhované ustanovení považujeme za zavádějící.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému 

manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 

ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu 

diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku 

mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí.“ 

Ministerstvo 

obrany 

20. K § 61 odst. 1 

Ustanovení doporučujeme přeformulovat.  

Odůvodnění: Navrhované znění stanoví, že všichni státní 

zaměstnanci v Ministerstvu zahraničních věcí budou podléhat 

hodnocení při výkonu zahraniční služby, ne všichni však budou 

zahraniční službu vykonávat.  

Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 
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ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

Ministerstvo 

obrany 

21. K § 61 odst. 4 

Ustanovení doporučujeme přeformulovat.  

Odůvodnění: Navrhované znění není vhodné, neboť podle § 61 

odst. 1 návrhu se na hodnocení při výkonu zahraniční služby až 

na odchylky použije zákon o státní službě. Hodnocení podle 

zákona o státní službě se z povahy věci vztahuje pouze na státní 

zaměstnance, nikoli na zaměstnance v pracovním poměru.  

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

V podmínkách MZV jsou v souvislosti s vysláním k výkonu 

práce v zahraničí hodnoceni stejným způsobem rovněž 

zaměstnanci v pracovním poměru. 

Ministerstvo 

obrany 

22. K § 62 odst. 1 

Doporučujeme stanovit, že hodnocení podle zákona o státní 

službě na žádost státního zaměstnance bude provádět a 

vyhotovovat bezprostředně nadřízený představený v součinnosti 

se státním tajemníkem, nikoli státní tajemník sám.  

Odůvodnění: Na hodnocení při výkonu zahraniční služby se až 

na odchylky použije zákon o státní službě (§ 61 odst. 1 návrhu). 

Podle § 156 odst. 1 zákona o státní službě služební hodnocení 

státního zaměstnance provádí (není-li stanoveno jinak) 

bezprostředně nadřízený představený v součinnosti se služebním 

orgánem. Hodnotit tedy bude zásadně také bezprostředně 

nadřízený představený v součinnosti se služebním orgánem (tj. 

státním tajemníkem).  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

obrany 

23. K § 65 

Do přechodných a závěrečných ustanovení požadujeme doplnit 

postup v případech, kdy k vyslání k výkonu zahraniční služby 

došlo před nabytím účinnosti navrhovaného zákona. 

Odůvodnění: Chybějící ustanovení není v zájmu právní jistoty 

Akceptováno. 

 

Bude vložen nový odstavec, který bude znít: 

„Na státního zaměstnance vyslaného k výkonu zahraniční 

služby podle zákona o státní službě a zaměstnance 
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státních zaměstnanců vykonávajících zahraniční službu podle 

současné právní úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

přeloženého k výkonu práce v zahraničí podle zákoníku 

práce ke dni účinnosti tohoto zákona se nahlíží jako na 

státního zaměstnance nebo zaměstnance vyslaného k výkonu 

služby nebo práce v zahraničí podle tohoto zákona.“ 

Ministerstvo 

obrany 

24. K § 72 

Uvedenou legisvakanční lhůtu požadujeme prodloužit.  

Odůvodnění: Navrhovanou legisvakanční lhůtu považujeme za 

krátkou, a to zejména s ohledem na rozsah právní úpravy s tím, 

že související změny (ať už přímo zákon o zahraniční službě či 

související úprava v zákoně o státní službě) se zjevně nedotknou 

jen MZV.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Lhůta bude stanovena následovně: 

„prvním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího 

po dni jeho vyhlášení“. 

Ministerstvo 

obrany 

25. K části druhé návrhu (Změna zákona o státní službě) 

Doporučujeme do zákona o státní službě na vhodné místo 

(nejlépe do § 67) doplnit ustanovení v tom smyslu, že výkon 

zahraniční služby upravuje zvláštní zákon (tj. navrhovaný zákon 

o zahraniční službě). 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Zákon o zahraniční službě je zvláštním zákonem k zákonu 

o státní službě a rovněž k zákoníku práce. 

Ministerstvo 

obrany 

K důvodové zprávě: 

26. K odůvodnění § 41 odst. 1 a 2  

Doporučujeme opravit chybné odkazy na zákon o státní službě. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

obrany 

27. K odůvodnění § 48 a 49 

Doporučujeme doplnit odůvodnění doplnění práv. 

Odůvodnění: Je zde zdůvodněno doplnění konkrétních povinností 

(§ 48), nikoli ale práv (§ 49). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

obrany 

28. K odůvodnění § 61 (druhý odstavec) 

Slova „hodnocení podle zákona o zahraniční službě“ nahradit 

slovy „hodnocení podle zákona o státní službě“.  

Odůvodnění: Zákon o zahraniční službě je dosud pouze ve fázi 

návrhu.   

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Obecně  

1) V textu je opakovaně používán obecný pojem „státní 

zaměstnanec“, ačkoliv je zřejmé, že vybraná ustanovení se mají 

vztahovat pouze na určitou úzkou skupinu státních zaměstnanců. 

Doporučujeme v § 2 vymezit jednoznačněji osobní působnost 

zákona a zavést specifickou legislativní zkratku.  

Neakceptováno.  

 

Z kontextu je zřejmé, že se jedná o státní zaměstnance 

Ministerstva zahraničních věcí. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

2) Upozorňujeme, že v návrh užívaný pojem „pracovník“ 

neodpovídá terminologii současné právní úpravy, doporučujeme 

nahradit.  

Neakceptováno. 

 

Jedná se o pojem, který je dlouhodobě zažitý v každodenní 

praxi MZV, jeho používání ve vnitřních předpisech MZV 

dosud nevyvolalo žádné problémy. 

V návrhu zákona je pojem „pracovník“ používaný pouze ve 

spojení se slovy „diplomatický“, „administrativní“ nebo 

„technický“ a jedná se o vymezení profesní. Pojem 

„diplomatický pracovník“ je rovněž užit v zákoně 

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Pojem „pracovník“ 

je taktéž ve smyslu určení profese použit v dalších zákonech, 

např. zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních (viz „zdravotnický pracovník“), zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz „akademický 

pracovník“), zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů. Ostatně zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, používá rovněž pojem 

„pracovník“ v souvislosti s pedagogickou a akademickou 

činností (srov. § 132, §133, § 213, § 311). 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 2 písm. g) 

Z dikce ustanovení nevyplývá, jakým způsobem a kdo vymezí 

okruh výjimečných případů.  

Neakceptováno.  

 

Není třeba uvádět, „jakým způsobem a kdo vymezí okruh 

výjimečných případů“, neboť tak již učinil zákon o státní 

službě v § 178 odst. 3 (toto ustanovení bude zrušeno 

a zařazeno do § 41 zákona o zahraniční službě). V praxi se 

bude zřejmě jednat nejčastěji o vedoucí zastupitelských 

úřadů (velvyslance). 

Ministerstvo K § 4 odst. 3   Akceptováno. 
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práce a 

sociálních věcí 

Upozorňujeme na nutnost slovo „odst.“ nahradit slovem  

„odstavec“. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 8 

Toto ustanovení doporučujeme pro lepší srozumitelnost 

přeformulovat.  

Neakceptováno.  

 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o převzetí 

ustanovení Úmluvy o zvláštních misích, kterou je ČR 

vázána (navíc je to mezinárodní smlouva tzv. prezidentské 

kategorie). 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 17 odst. 6 

Za slovo „úmrtím“ doporučujeme doplnit text „, zejména zajistí 

od orgánů cizího státu získání listin, které jsou nezbytné pro 

vystavení úmrtního listu podle českých právních předpisů,“. 

Neakceptováno. 

 

Poskytnutí pomoci zastupitelským úřadem v záležitostech 

souvisejících s úmrtím občana automaticky zahrnuje 

součinnost při zajištění získání listin, které jsou nezbytné pro 

vystavení úmrtního listu podle českých právních předpisů 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 17 odst. 7 

Doporučujeme do ustanovení doplnit slovo „občanu“. 
Neakceptováno. 

 

Z ustanovení je zjevné, že pomoc bude poskytnuta občanovi. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 25 odst. 1 

Do textu ustanovení navrhujeme doplnit, kdo je dohodami 

o trvalém zastupování zastupován (nezastoupení občané). 

Akceptováno. 

 

Za slovo „ochrany“ budou doplněna slova „nezastoupeným 

občanům“. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 32 odst. 3 

Upozorňujeme, že úprava obsažená v tomto ustanovení 

představuje možnou kolizi s § 62 odst. 1 zákona o státní službě. 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení pouze stanoví, v jakých případech se koná 

výběrové řízení podle zákona o státní službě. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 33 odst. 2 písm. a) 

Z důvodu zajištění kvality státní služby považujeme za vhodné 

ponechat výběr představených na komisi ve výběrovém řízení. 

V zakotvení a pravomoci personální rady spatřujeme významné 

korupční riziko. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 
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a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 34 odst. 2 

Navržené ustanovení podle našeho názoru představuje 

nepřiměřené krácení práv státního zaměstnance (srov. § 159 odst. 

1 písm. e) zákona o státní službě). 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. 
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Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 35 

Není zřejmá povaha „překlenovacího služebního místa“ zejména 

v návaznosti na další instituty (např. jaké pro takové místo budou 

obory služby, jak bude řešeno odměňování s ohledem na 

platovou třídu). Je nutno ujasnit. 

Vysvětleno. 

 

Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 

střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 

místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků. 

Všichni státní zaměstnanci v MZV mají obor služby 9. Počet 

překlenovacích služebních míst, klasifikovaných platovými 

třídami, bude součástí systemizace podle § 46. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 41 

Není dán věcný důvod, aby v těchto případech (výkon činností 

na služebním místě) příslušel plat podle zákoníku práce, na rozdíl 

od obdobných případů podle zákona o státní službě (§ 178), kde 

přísluší plat podle části deváté tohoto zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjednají 

požadované činnosti jako druh práce v pracovní smlouvě 

a přísluší mu plat podle části deváté zákona o státní službě.“ 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 42 odst. 1 a 3 

Tato ustanovení obsahují speciální úpravu nad rámec věcných 

mezí výkonu zahraniční služby, což není ve vztahu k ostatním 

služebním úřadům opodstatněné. 

Neakceptováno. 

 

Úprava navržená v odstavci 1 vychází z praktické potřeby 

vyplývající ze specifik výkonu zahraniční služby. Vzhledem 

k nízkému počtu státních zaměstnanců v odděleních v MZV 

(v ústředí zpravidla 4, na zastupitelských úřadech 3) není 

účelné ani efektivní, aby představený určoval státního 

zaměstnance jako svého zástupce. Odstavec 2 proto omezuje 

takovou situaci počtem systemizovaných míst. 

Ministerstvo 

práce a 

K § 43 a 44 

Ustanovení požadujeme vypustit; ze zákona není zřejmý rozsah 
Neakceptováno – ROZPOR. 
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sociálních věcí pravomocí a povinností zmocněnce podle § 43, nadto není 

určeno, v jakém právním poměru by se měl nacházet 

(pracovněprávní, služební).  

S možností stanovení platu popsaným zvláštním způsobem 

zásadně nesouhlasíme. Není opodstatněné, aby se nenároková 

složka platu - osobní příplatek - měnila na nárokovou; taková 

změna by zakládala podstatnou nerovnost ve státní službě. 

Trváme na zachování obecné úpravy i v těchto případech, tj. 

postupu podle § 149 zákona o státní službě a § 131 zákoníku 

práce, ve spojení s prováděcí právní úpravou obsaženou 

v nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního 

hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního 

hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 43 odst. 1 bude nově znít: 

„Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následujícím způsobem: 

„V případě kvalitních a zkušených diplomatických 

pracovníků, kteří byli s ohledem na své schopnosti pověřeni 

funkcí zvláštního zmocněnce, se navrhuje úprava 

umožňující určení vyššího platového tarifu z důvodu výkonu 

činnosti, při které jsou zpravidla plněny nejsložitější, 

nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly a jejichž 

plnění je nepostradatelné k řádnému zajištění výkonu 

působnosti MZV.“ 

 

§ 44 bude nově znít: 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 
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míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Přiznání diplomatické hodnosti velvyslanec znamená 

dosažení určitého vrcholu v kariéře diplomatického 

pracovníka. Takováto hodnost je přiznána zpravidla 

diplomatickým pracovníkům v souvislosti s vysláním 

k výkonu služby v zahraničí v pozici vedoucího 

zastupitelského úřadu. V případě, kdy z důvodu odbornosti, 

vysoké míry znalostí, dovedností a zkušeností, jakož 

i vyjednávacích a manažerských schopností je takovýto 

diplomatický pracovník opakovaně vyslán k výkonu služby 

v zahraničí v pozici vedoucího zastupitelského úřadu, 

nicméně během jeho výkonu služby v ústředí není 

z objektivních důvodů možné jej převést na odpovídající 

služební místo, navrhuje se možnost zvýšení platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které byl diplomatický pracovník zařazen 

nebo jmenován, na dvojnásobek, a to pouze v případě, že 

služební hodnocení bude obsahovat závěr, že státní 

zaměstnanec dosahoval ve službě vynikající výsledky. 

Odpovídající finanční ohodnocení je rovněž motivačním 

faktorem, který má zabránit odlivu zkušených 

diplomatických pracovníků s dlouholetou praxí v oboru 

zahraniční služba.“ 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 47 odst. 1 

Uvedenou potřebu změny systemizace musí konstatovat vláda, 

nemohou tak s ohledem na povahu systemizace a úlohu vlády při 

jejím vytváření jednostranně činit jednotlivé služební úřady. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 48 odst. 2 písm. e) 

Úpravu navrhovanou v písmenu e) požadujeme vypustit. Z titulu 

služebního poměru ani pracovněprávního vztahu nelze (státního) 

zaměstnance nutit, aby uzavřel jinou soukromoprávní smlouvu 

Neakceptováno. Není předmětem rozporu. 

 

Navržená povinnost není neproporcionální ke sledovanému 

cíli, kterým je předejít velmi složitému vyplácení platu 
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(tj. o zřízení účtu). K tomu podotýkáme, že nárok na odměnu za 

závislou práci nemůže být takto spojen s dalšími podmínkami 

a náklady např. za vedení bankovního účtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnanci v situaci, kdy je vyslaný k výkonu služby 

v zahraničí. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 51  

Úvodní větu odstavce 1 navrhujeme doplnit takto: Kromě 

překážek ve službě a v práci na straně státního zaměstnance 

a zaměstnance podle jiných právních předpisů32) nebo podle 

kolektivní dohody, kolektivní smlouvy, kolektivní smlouvy 

vyššího stupně nebo kolektivní dohody vyššího stupně, má 

diplomatický, administrativní nebo technický pracovník právo na 

služební nebo pracovní volno. Tedy doplnit předmětný taxativní 

výčet o text „ , kolektivní smlouvy vyššího stupně“. Z hlediska 

práva nic uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně pro 

nestátní zaměstnance v oblasti zahraniční služby nebrání, byť 

v praxi k ní nedochází.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

V návaznosti na zásadní připomínku MV bude návětí 

odstavce 1 nově znít: 

„Kromě překážek ve službě a v práci na straně státního 

zaměstnance a zaměstnance podle jiných právních předpisů 

má diplomatický, administrativní nebo technický pracovník 

právo na služební nebo pracovní volno“. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 52 odst. 2 

Požadujeme doplnit také odkaz na náhrady zvýšených životních 

nákladů a další náhrady, které ministerstvo zaměstnancům hradí 

– např. náklady na školné, příspěvek na 

doprovázejícího/nepracujícího manžela/registrovaného partnera 

či další závislé rodinné příslušníky.  

MPSV dlouhodobě při jednáních s MZV prosazuje, aby 

zaměstnankyním/zaměstnancům, kteří se rozhodnout čerpat 

mateřskou/rodičovskou dovolenou v zahraničí, byly po dobu 14 

týdnů hrazeny náklady na bydlení, náhrady zvýšených životních 

nákladů a další náhrady, které čerpaly/i před odchodem na 

mateřskou/rodičovskou dovolenou. Po dobu 14 týdnů mateřské či 

rodičovské dovolené vyslané zaměstnankyně/zaměstnance by se 

nadále měl poskytovat příspěvek na doprovázejícího 

nepracujícího manžela/registrovaného partnera i na doprovázející 

děti či další závislé rodinné příslušníky. Tyto náhrady by měly 

být propláceny plošně 14 týdnů, aby nedocházelo k tomu, že 

Neakceptováno – ROZPOR. 

 

V souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., 

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům 

rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, 

přísluší zaměstnanci náhrada zvýšených životních nákladů 

v souvislosti s přidělením k výkonu práce, resp. služby 

v zahraničí, nikoli v souvislosti s překážkou ve službě nebo 

práci, kterou je mateřská nebo rodičovská dovolená. Pokud 

se jedná o úhradu školného, v případě, že dítě zaměstnance 

MZV, který čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

v zahraničí, zahájilo školní docházku před nástupem rodiče 

na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a MZV již 

uhradilo prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné 

nebo zkušebné, nepožaduje MZV refundaci těchto nákladů 

za dobu čerpání překážky v práci na straně zaměstnance, 
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zaměstnankyně nenastoupí mateřskou dovolenou a aby všechny 

zaměstnankyně měly garantováno stejné zacházení. 

Návrh zákona o zahraniční službě obsahuje pouze ustanovení 

garantující zaměstnankyním hrazení ubytování po dobu 14 týdnů, 

což považujeme za nedostatečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

jinak řečeno výše uvedené výdaje vynaložené v souvislosti 

se školní docházkou jsou hrazeny ze strany MZV. 

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené na území ČR 

zaměstnankyně také nepobírá žádné náhrady (není jí hrazen 

byt, nedostává příspěvek na manžela ani se nehradí školné 

jejím dětem, pokud navštěvují školu, ve které se školné 

hradí). 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 52  

Požadujeme v novém odstavci upravit, že mateřská či rodičovská 

dovolená se pro určení odchodného nepovažují za přerušení 

zahraniční služby  

Tato připomínka je zásadní.  

K této problematice dále uvádíme, že cílem materiálu je zakotvit 

právní rámec pro řádné fungování MZV a jasná pravidla výkonu 

zahraniční služby, která by měla respektovat princip 

nediskriminace. Domníváme se, že  důvod odvolání ze 

zahraniční služby z důvodu čerpání mateřské dovolené je 

v rozporu s právními předpisy. Důvodem pro odvolání ženy 

nesmí být její těhotenství. 

Neakceptováno. 

 

Návrh zákona o zahraniční službě neupravuje odchodné pro 

žádného státního zaměstnance ani zaměstnance. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 53 odst. 1 

S navrhovanou úpravou nelze v dané podobě souhlasit. Jedná se 

o pokus nepřímo novelizovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 

Argumenty, které předkladatel používá ve zvláštní části 

Důvodové zprávy, je možné považovat za relevantní 

a oprávněné, nicméně je třeba problematiku řádně zakotvit 

v zákoníku práce, ať již v ustanovení § 191 nebo například 

obdobně jako je zakotven institut národního experta v ustanovení 

§ 199.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Smyslem ustanovení je zlepšení podmínek pro sladění 

rodinného a osobního života státních zaměstnanců 

a zaměstnanců s výkonem služby. 

Odstavec 1 včetně poznámky pod čarou bude nově znít: 

„Následuje-li manžel nebo partner diplomatického, 

administrativního nebo technického pracovníka do místa 

vyslání k výkonu služby nebo práce v zahraničí, jedná se 

o překážku ve službě na straně státního zaměstnance podle 

zákona o státní službě28) nebo o jiný úkon v obecném 

zájmu29) bez náhrady mzdy nebo platu. 
28) § 104 odst. 1 zákona o státní službě. 
29) § 203 odst. 1 zákoníku práce.“ 
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Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 54 

Požadujeme toto ustanovení upravit tak, aby z něj bylo zřejmé, 

že nebude odebírán osobní příplatek zaměstnankyním 

a zaměstnancům, kteří čerpají mateřskou, resp. rodičovskou 

dovolenou. Připomínka reflektuje praxi, kterou MZV provádělo.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Smyslem ustanovení je umožnit přiznat, zvýšit, snížit nebo 

odejmout osobní příplatek v souvislosti s vysláním k výkonu 

služby v zahraničí nebo s ukončením tohoto vyslání, nikoli 

v souvislosti s překážkou ve službě nebo práci, kterou je 

mateřská nebo rodičovská dovolená.  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 55 

a) Požadujeme doplnit, že zaměstnancům a jejich 

doprovázejícím rodinným příslušníkům bude při výjezdu 

zajištěno zdravotní pojištění pokrývající také preventivní 

zdravotní péči (v rozsahu preventivní péče běžně kryté 

veřejným zdravotním pojištěním, zdravotní péči v těhotenství, 

očkování dětí apod.), péči při porodu a poporodní péči. 

Jedná se o prvek, který přispívá k vytvoření stabilních 

podmínky pro řádné fungování zahraniční služby a povede 

k vyšší míře právní jistoty zaměstnanců, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  

 

Odstavec 1 už nyní obsahuje „krytí výdajů vzniklých 

v souvislosti s […] těhotenstvím nebo porodem v zahraničí“.  

Pojistnou smlouvu v takovém rozsahu, tj. včetně úhrady 

preventivní zdravotní péče lze uzavřít pouze za předpokladu, 

že se podaří najít komerční pojišťovnu ochotnou takovou 

smlouvu uzavřít. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 55 

b) Požadujeme také doplnit, že náklady na zdravotní pojištění 

jsou zahrnuty do výdajů na zahraniční službu. Na ustanovení 

§ 70 odst. 4 rozpočtových pravidel odkazuje zvláštní část 

důvodové zprávy; zde je však stanoveno, že jiné pojištění než 

podle odstavců 1 a 2 může organizační složka státu 

a příspěvková organizace uzavřít, jen stanoví-li tak zvláštní 

zákon nebo prováděcí předpis ke zvláštnímu zákonu. Takové 

ustanovení však postrádáme. Námi navrhované doplnění 

rovněž přispěje k vytvoření stabilních podmínky pro řádné 

fungování zahraniční služby a povede k vyšší míře právní 

jistoty zaměstnanců, jak je uvedeno v důvodové zprávě 

k návrhu zákona.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Zákon o zahraniční službě má být zvláštním zákonem ve 

smyslu § 70 odst. 4 rozpočtových pravidel. V § 55 odst. 1 je 

ostatně uvedeno, že „Ministerstvo uzavře ve prospěch […] 

pracovníka pojistnou smlouvu“ a důvodová zpráva k § 55 

uvádí, že zdravotní připojištění bude hrazeno z prostředků 

MZV.  

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Podle § 70 odst. 4 rozpočtových pravidel může organizační 

složka státu uzavřít jiné pojištění, než je stanoveno v § 70 

odst. 1 a 2 rozpočtových pravidel, pokud tak stanoví zvláštní 

zákon. Možnost uzavřít pojistnou smlouvu pro potřeby 

Ministerstva zahraničních věcí dosud není v žádném 
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právním předpise upravena, proto se navrhuje upravit 

v zákoně o zahraniční službě možnost uzavření zdravotního 

připojištění diplomatických, administrativních a technických 

pracovníků a jejich členů rodiny při výkonu služby nebo 

práce v zahraničí hrazeného z prostředků ministerstva.“ 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 56  

Toto ustanovení požadujeme vypustit. Ustanovení neobsahuje 

zvláštní úpravu, bude se tedy postupovat nadále podle § 112 

zákona o stání službě a návazně podle části sedmé zákoníku 

práce, zejm. § 181 a nařízení vlády č. 62/1994 Sb. Navíc je 

předmětné ustanovení formulováno nepřesně, neboť 

problematiku neupravuje pouze uvedené nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 56 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 57 

Předmětné ustanovení požadujeme vypustit, neboť není 

konformní s ústavním principem spravedlivé odměny za práci 

(Čl. 28 Ústavy); přiznává příplatek pouze za diplomatickou 

hodnost, nikoliv za jiný rozsah, kvalitu či podmínky při plnění 

služebních úkolů. Pro úplnost uvádíme, že příplatek za hodnost 

již neobsahuje ani úprava odměňování vojáků z povolání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR. 

 

Smyslem zavedení příplatku za přiznané diplomatické 

hodnosti je snížení nepoměru mezi požadavky kladenými na 

diplomatické pracovníky a jejich finančním ohodnocením, 

ocenění dovedností a schopností bez ohledu na zařazení 

státního zaměstnance a zaměstnance v MZV zejména po 

ukončení vyslání a současně motivační faktor pro výkon 

zahraniční služby. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 59   

Toto ustanovení navrhuje nad rámec úpravy náhrady škody podle 

zákoníku práce poskytnout odškodnění za následky vzniklé při 

výkonu služby v zahraničí, přičemž přiznání tohoto odškodnění 

váže na přiznání částečného invalidního důchodu nebo plného 

invalidního důchodu.  

Od 1. 1. 2010 však byly tyto dva typy invalidních důchodů, tedy 

plné invalidní důchody a částečné invalidní důchody, 

transformovány zákonem 306/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, a některé další zákony, na jeden typ, a to 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Diplomatickému, administrativnímu nebo technickému 

pracovníkovi, který vykonává službu nebo práci v zahraničí, 

přísluší v případě přiznání invalidního důchodu pro 

invaliditu prvního nebo druhého stupně v důsledku 

mimořádné události v přijímajícím státě nebo při cestě z a do 

přijímajícího státu, jakož i v důsledku trestného činu, 

jednorázové odškodnění ve výši šestinásobku průměrného 

měsíčního platu pracovníka; v případě přiznání invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně náleží takovému 
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invalidní důchod, který je však členěn do tří stupňů podle rozsahu 

poklesu pracovní schopnosti. Podle stávající právní úpravy 

zakotvené v § 39 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, se tak jedná o invalidní důchod pro 

invaliditu prvního stupně (pokles pracovní schopnosti nejméně 

o 35 %, avšak nejvíce o 49 %), pro invaliditu druhého stupně 

(pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce 

o 69 %) a pro invaliditu třetího stupně (pokles pracovní schopnosti 

nejméně o 70 %).  

Navrhované ustanovení je tedy nutno terminologicky přizpůsobit 

právní úpravě zakotvené v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně je nutno v tomto 

smyslu upravit i důvodovou zprávu.  

Tato připomínka je zásadní. 

pracovníkovi jednorázové odškodnění ve výši desetinásobku 

průměrného měsíčního platu pracovníka.“ 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 59 odst. 3 

Doporučujeme upřesnit, že se jedná o případ úmrtí. 
Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému 

manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 

ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu 

diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku 

mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí.“ 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 63 

Navrhujeme změnit konstrukci ustanovení tak, aby ministerstvo 

nemohlo určovat rozsah prostředků na výdaje jednostranně, jako 

to nečiní ani jiné správní úřady, ale např. na základě souhlasu 

vlády.  

Upozorňujeme také, že v uvedeném ustanovení jsou chybně 

očíslovány odstavce, přičemž první odstavec není očíslován vůbec 

a druhý odstavec je očíslován nesprávně. 

Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 64 

Doporučujeme sjednocení navrhovaného textu s odůvodněním 

ve zvláštní části Důvodové zprávy a se zbylým obsahem návrhu 

Akceptováno. 
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zákona. Navrhované znění ustanovení § 64 hovoří o tom, že se 

zákoník práce použije na vztahy upravené tímto zákonem, pokud 

návrh nestanovuje jinak. Odůvodnění mluví o vztazích 

neupravených tímto zákonem, a ve zbylém textu návrhu zákona 

je několikrát odkazováno na skutečnost, že se konkrétní 

záležitosti řídí zákoníkem práce (nebo pracovněprávními 

předpisy). 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 67 bodu 5 a k § 67a odst. 1 

Z obou ustanovení vyplývá, že má jít o výkon práce či funkce, 

který nebude výkonem služby. Proto v těchto případech nemůže 

náležet státnímu zaměstnanci plat ani cestovní náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Návrh § 67a zákona o státní službě bude upraven v souladu 

s návrhem MV tak, aby se doba vyslání národního experta 

do mezinárodní organizace považovala za výkon služby. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 67 

Upozorňujeme, že není důsledně provedena záměna „zahraniční 

služby“ za „službu v zahraničí“, např. v § 112 zákona o státní 

službě. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K důvodové zprávě k  § 71 navrhovaného zákona – část šestá – 

Změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých 

zákonů 

Důvodová zpráva uvádí ve výčtu obtíží pro dotčené občany EU 

z důvodu absence možnosti získat povolení k trvalému pobytu 

v ČR i „důsledek nemožnosti přihlášení se k dobrovolnému 

důchodovému pojištění v ČR“.  

Toto tvrzení však nemá oporu v právním předpise, neboť podle § 6 

zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, je obecnou podmínkou dobrovolné účasti na 

důchodovém pojištění dosažení věku 18 let a podání písemné 

přihlášky na předepsaném tiskopise u okresní správy sociálního 

zabezpečení. Dobrovolná účast na pojištění tak není vázána na 

trvalý pobyt na území ČR. 

Navrhujeme proto tuto část věty týkající se nemožnosti přihlášení 

se k dobrovolnému důchodovému pojištění z textu důvodové 

zprávy vypustit. 

Akceptováno. 

 

§ 71 bude vypuštěn. 

Ministerstvo K části sedmé Akceptováno. 
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práce a 

sociálních věcí 

Doporučujeme stanovit delší legisvakanční lhůtu.   

Lhůta bude stanovena následovně: 

„prvním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího 

po dni jeho vyhlášení“. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

1. K § 3 písm. d) a § 35 

Doporučujeme vymezit obsah zásady „nedělitelnost výkonu 

zahraniční služby“ uvedené v § 3 a obsah výrazu „překlenovací 

služební místo“ použitého v § 35. U překlenovacího služebního 

místa dále doporučujeme vymezit, co pro státního zaměstnance 

zařazení na toto místo obnáší. 

Vysvětleno.  

 

Tato zásada je dostatečným způsobem vysvětlena 

v důvodové správě. Jejím účelem je garantovat, že ČR bude 

navenek vystupovat jednotně prostřednictvím MZV, jak 

předvídá v § 6 tzv. kompetenční zákon. 

 

Akceptováno. 

 

Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 

střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 

místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

2. K § 17 odst. 6 

Požadujeme, aby zastupitelský úřad, který obdrží informaci 

o úmrtí občana, informoval osobu blízkou zemřelému, je-li mu 

tato osoba známa.  Jestliže mu není známa nebo ji nebylo možné 

o úmrtí vyrozumět, informuje Policii ČR. Podle § 86 odst. 1 

písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů, lékař provádějící prohlídku těla 

zemřelého o úmrtí informuje osobu blízkou zemřelému, je-li mu 

Neakceptováno, vysvětleno – připomínka změněna na 

doporučující. 

 

Podle navrženého znění má zastupitelský úřad takové 

informování zajistit – s ohledem na širokou škálu situací, ve 

kterých může k úmrtí občana v cizině dojít, je potřeba 

ponechat dostatečnou flexibilitu a umožnit jak informování 

samotným zastupitelským úřadem, tak prostřednictvím 

jiných subjektů.  
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tato osoba známa;  podle § 86 odst. 1 písm. h) citovaného zákona 

v případě, že mu tato osoba není známa nebo ji nebylo možné 

o úmrtí vyrozumět, informuje Policii ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

V souladu se zněním § 22 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, dále doporučujeme slova „pro přepravu“ nahradit slovy 

„k přepravě“. 

 

Akceptováno. 

 

Bude upraveno. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

3. K § 32 odst. 1 a § 41 

Navrhovaná právní úprava je podle našeho názoru s ohledem na 

transparentnost výběrových řízení ve státní správě značně 

diskriminační.  

První část ustanovení upřednostňuje zaměstnance MZV před 

ostatními státními zaměstnanci, ačkoli službu v zahraničí nyní 

běžně vykonávají i zástupci jiných resortů (např. MPO a MMR 

prostřednictvím CzechTrade a CzechTourism). Doporučujeme 

tuto skutečnost v navrhovaném znění ustanovení zohlednit. 

Podle druhé části ustanovení mají být zvýhodněni rodinní 

příslušníci osob vykonávajících službu v zahraničí, aniž by pro 

ně byly jasně stanoveny požadavky, které musí splnit, aby mohli 

řádně vykonávat činnost na služebním místu v zahraničí. Může 

tak nastat situace, kdy vhodnější a kvalifikovanější zájemce 

nedostane příležitost, aby zastával určité služební místo, neboť je 

obsadí nedostatečně kvalifikovaný a nezkušený rodinný 

příslušník osoby vykonávající službu v zahraničí.  Zvýhodnění 

rodinných příslušníků je ještě umocněno v § 41, který stanoví, že 

nebrání-li tomu jiné okolnosti, obsadí se na žádost státního 

zaměstnance nebo zaměstnance vyslaného k výkonu služby nebo 

práce v zahraničí služební místo v zastupitelském úřadu „vždy 

tímto způsobem“, tedy jeho manželem nebo partnerem.  

Doporučujeme zmírnit diskriminační charakter tohoto 

ustanovení, případně stanovit požadavky na rodinné příslušníky, 

kteří mohou obsadit volné služební místo v zahraničí. 

Vysvětleno.  

 

Ustanovení § 32 odráží stávající praxi. Je žádoucí, aby na 

uvolněné služební místo byl přednostně zařazen státní 

zaměstnanec v MZV. Jestliže MZV investovalo do 

speciálního vzdělání státního zaměstnance prostřednictvím 

Diplomatické akademie, státní zaměstnanec v MZV splňuje 

veškeré (v porovnání s jinými služebními místy ve státní 

správě značně vysoké) požadavky na služební místo 

kladené, a pokud má navíc přidanou hodnotu 

předcházejících vyslání k výkonu služby, resp. práce 

v zahraničí, bylo by neefektivní takového státního 

zaměstnance v MZV na uvolněné služební místo nezařadit. 

V opačném případě by docházelo k nejistotě pro samotné 

státní zaměstnance a nežádoucímu odlivu zkušených 

a schopných státních zaměstnanců, a to zejména 

diplomatických pracovníků. 

 

Ne všichni státní zaměstnanci v MZV musejí vykonávat 

službu v zahraničí, nicméně všichni mají obor služby 9.  

 

Pokud se týká obsazování služebních míst na 

zastupitelských úřadech členem rodiny vyslaného státního 

zaměstnance, zaprvé se jedná o převzetí stávajícího § 178 

odst. 2 zákona o státní službě, zadruhé takovýto člen rodiny 

nebude ve služebním, ale pracovním poměru, zatřetí na 
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daném služebním místě může být zařazen pouze po dobu 

vyslání státního zaměstnance, začtvrté se jedná o obsazení 

administrativních nebo technických míst, zapáté se jedná 

o jeden z nástrojů na zajištění sladění rodinného a osobního 

života státního zaměstnance s výkonem služby v zahraničí 

a zašesté to znamená i výraznou finanční úsporu pro státní 

rozpočet vzhledem k nákladům spojeným s vysláním 

státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to 

včetně nákladů hrazených po celou dobu vyslání. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

4. K § 46 

V § 46 odst. 1 písm. b) a c) se uvádí údaje o minimálním počtu 

překlenovacích služebních míst a překlenovacích pracovních 

míst v systemizaci MZV; není však zřejmé, jakým způsobem byl 

minimální počet stanoven. Doporučujeme proto vysvětlit 

stanovení uvedeného minimálního počtu překlenovacích 

služebních míst a překlenovacích pracovních míst v důvodové 

zprávě. 

Akceptováno. 

 

§ 46 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K důvodové zprávě 

Zvláštní část důvodové zprávy neobsahuje žádné vysvětlení 

k § 49 odst. 2, v němž je uvedeno, že diplomatický pracovník je 

oprávněn přijímat v souvislosti s výkonem zahraniční služby 

dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku stanovenou 

zákonem o státní službě, odpovídá-li to protokolárním 

zvyklostem. Doporučujeme důvodovou zprávu v tomto směru 

doplnit. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Zásadní připomínka: Obecná připomínka 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu myšlenku zákona 

o zahraniční službě, který by upravoval výkon konzulárních 

činností a specifika daná působením zastupitelských úřadů 

v zahraničí, podporuje, neboť vnímá nedostatky, které je 

obtížné řešit v rámci služebního zákona; 

- návrh zákona je nicméně možné považovat, vzhledem k jeho 

rozsahu, za nekoncepční prolamování zákona o státní službě 

a jeho zásad; 

Vysvětleno.  

 

Zákon o zahraniční službě má být ve vztahu k zákonu 

o státní službě lex specialis, argument údajně 

„nekoncepčního prolamování zákona o státní službě“ proto 

není relevantní.  

 

Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu požaduje, aby se 

návrh zákona o zahraniční službě „primárně soustředil na 
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- návrh zákona by se měl primárně soustředit na výkon 

konzulární funkce (a transpozici příslušné směrnice) a výkon 

služby v zahraničí; 

- s ohledem na výše uvedené návrh také nerespektuje to, že na 

zahraniční činnosti se podílejí v souladu s právním řádem 

České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, i jiná ministerstva – v tomto směru je třeba 

návrh zákona upravit, přičemž je možné např. (vedle 

zachování částí týkajících se konzulárních činností):  

a) upravit základy spolupráce na zahraniční činnosti 

konkrétněji podle jednotlivých ministerstev s obecnou částí 

týkající se systemizace a přípravy, 

b) spolupráci s ostatními ministerstvy upravit, ale v obecné 

části.   

výkon konzulární funkce“, tak tomu tak je, neboť hlava IV 

(výkon konzulární služby) tvoří podstatnou část návrhu 

zákona. 

 

Tvrzení, že návrh zákona „nerespektuje to, že na zahraniční 

činnosti se podílejí v souladu s právním řádem České 

republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, i jiná ministerstva“, není nijak blíže 

vysvětlen. Předně je třeba uvést, že návrh zákona 

o zahraniční službě nijak nebrání Ministerstvu průmyslu 

a obchodu ve výkonu jeho působnosti dle § 13 odst. 3 tzv. 

kompetenčního zákona, resp. není s tímto zákonem 

v rozporu.  

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona  

- 1. ZÁSADNÍ: § 2, písm. a) vymezuje zahraniční službu jako 

„činnost bezprostředně zaměřená na navazování, udržování 

a rozvíjení vztahů s cizími státy a ostatními subjekty 

mezinárodního práva, jakož i ochrana zájmů České republiky 

a jejích občanů v zahraničí, vykonávaná v Ministerstvu 

zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) nebo na 

zastupitelském úřadu“.  

Takovouto činnost (zaměřenou na navazování, udržování 

a rozvíjení vztahů s cizími státy a ostatními subjekty 

mezinárodního práva, jakož i ochrana zájmů České republiky 

a jejích občanů v zahraničí) však mohou vykonávat nejen 

pracovníci Ministerstva zahraničních věcí a na zastupitelských 

úřadech, ale i jiní státní zaměstnanci. Příkladem jsou státní 

zaměstnanci jiných resortů působící ve stálých misích či 

delegacích ČR při mezinárodních organizacích. Zahraniční 

služba by tedy měla být vymezena dle obsahu činnosti 

a v návaznosti na působení v zahraničí. 

Vytvoření institutu „zahraniční služba v ústředí“ považujeme za 

zcela nekoncepční obcházení zákona o státní službě (viz výše 

Akceptováno. 

 

§ 2 písm. a) bude nově znít: 

„a) zahraniční službou činnost bezprostředně zaměřená na 

navazování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími státy 

a ostatními subjekty mezinárodního práva, jakož i ochrana 

zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, 

vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) nebo na zastupitelském úřadu, pokud se 

nejedná o působnost jiného státního orgánu,“. 
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uvedená obecná připomínka), protože de facto z působnosti 

zákona o státní službě vyjímá zaměstnance jednoho ministerstva 

a vytváří pro ně paralelní právní normu. Zákon o státní službě 

definuje obor „zahraniční vztahy a služba“ čímž předjímá výkon 

tohoto oboru služby v ústředí, bez ohledu na to, v jakém 

ministerstvu pracovník službu vykonává. Zákon o zahraniční 

službě by měl upravovat práva a povinnosti pouze těch státních 

zaměstnanců, kteří byli vysláni do zahraničí (případně 

zaměstnanců v pracovněprávním poměru taktéž). Státní 

zaměstnanci působící v ústředí by bez výjimky měli podléhat 

zákonu o státní službě.  

Možnou alternativou je, pokud by bylo nutné vymezovat 

i zahraniční službu v ústředí, aby nebyla vázána pouze na MZV, 

ale byla vymezena podle obsahu činnosti a věcně.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. ZÁSADNÍ § 4, odst. 3 – dle návrhu zastupitelské úřady zřizuje 

a ruší ministr zahraničních věcí, přičemž o tomto informuje vládu 

(pouze v případě velvyslanectví, stálých misí a styčných úřadů). 

I v souvislosti s tím, že ministr zahraničních věcí předkládá 

v takových případech vládě návrh na změnu systemizace (dle 

§ 46), stejně jako u Stálého zastoupení pravidla pro jeho 

organizaci stanoví vláda nařízením, a stejně jako jsou vedoucí 

zastupitelských úřadů (velvyslanectví a stálých misí) pověřování 

a odvolávání na návrh vlády, navrhujeme zvážit (případně 

odůvodnit), zda by nebylo vhodnější, aby ministr takové změny 

předkládal vládě ke schválení, vzhledem k tomu, že jde 

o zastupitelské úřady České republiky. Pro informaci by bylo 

vhodné předkládat zřizování či rušení konzulárních úřadů 

a zvláštních misí. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Znění odstavce 3 vychází ze stávající praxe. Zastupitelské 

úřady jsou jakožto organizační útvar součástí organizační 

struktury MZV. Zřízení nebo zrušení zastupitelského úřadu 

je tudíž změnou organizační struktury MZV podle § 19 odst. 

2 zákona o státní službě. Z toho důvodu je rozhodnutí 

ministra o zrušení nebo zřízení velvyslanectví, stálé mise 

nebo styčného úřadu předkládáno vládě pouze pro 

informaci, a to z důvodu politické důležitosti. V případě 

konzulárních úřadů nebo zvláštní mise takovýto postup není 

nutný vzhledem k úkolům, které tyto úřady vykonávají.“ 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

3. ZÁSADNÍ: § 11 vymezující plnění úkolů v ústředí 

a v zahraničí – je nezbytné lépe definovat výkon služby v ústředí 

(nicméně s ohledem na výše uvedené koncepční připomínky) 

a v zahraničí, kdy v některých případech dochází k překryvu či 

není jasné, jak by bylo možné danou oblast zajišťovat – např. 

písm. f) a g), jakým způsobem může být v ústředí zajištěna 

Akceptováno. 

 

Činnosti budou popsány pouze procesně.  

V odstavci 1 písm. f) budou vypuštěna slova „a realizace“. 
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„realizace rozvojových programů“ a prosazování cílů České 

republiky v oblasti lidských práv“. Kromě toho obecně v celém 

článku 11 považujeme za nekoncepční prolínání věcně 

vymezených oblastí činnosti a procesně vymezených oblastí 

činnosti. Pokud jde o věcné vymezení činnosti, návrh by se měl 

držet kompetenčního zákona.  Upozorňujeme, především k 

věcnému obsahu úkolů zahraniční služby v ústředí i zahraničí, že 

je patrné a zřejmé, že se na jejím výkonu podílejí kromě MZV 

i státní zaměstnanci jiných ústředních orgánů státní správy 

a dalších organizací. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

4. ZÁSADNÍ: § 11, odst. 2, písm. 2 – specificky nepovažujeme 

za koncepční, aby kromě procesně vymezených, relativně 

jednoduchých činností (jednání, sledování situace, sledování 

podmínek, spolupráce na zahraničních cestách) bez stanovení 

cíle či výsledku byly součástí návrhu dva další izolované věcné 

okruhy (písm. e) vytváření příznivých podmínek pro rozvoj 

ekonomických vztahů České republiky s přijímajícím státem 

a koordinace poskytování podpory exportním záměrům 

podnikatelských subjektů České republiky, písm. f) podpora 

krajanských vztahů). Ve vztahu k písm. e) je návrh nastaven 

poměrně široce (koordinuje se podpora všem – nebylo by např. 

lepší zvážit „vybraným….“), přičemž zároveň nereflektuje 

investice či dovoz, nereflektuje jen velmi omezenou možnost 

koordinace v zahraničí (která by tak nemohla splnit svůj účel), 

neodpovídá nastavení spolupráce na základě Rámcové dohody 

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory 

exportu a ekonomické diplomacie České republiky (dále 

„Dohoda mezi MPO a MZV“) a dále překračuje působnost danou 

Ministerstvu zahraničních věcí kompetenčním zákonem. 

Akceptováno částečně. 

 

V odstavci 2 písm. e) bude nově znít: 

„ e) vytváření podmínek pro všestranný rozvoj vztahů mezi 

Českou republikou a přijímajícím státem, včetně 

hospodářských, kulturních a vědeckých styků a rozvojové 

spolupráce“. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

5. ZÁSADNÍ: § 12 – návrh „Ostatní ústřední orgány státní 

správy a další subjekty v souladu s jinými právními předpisy 

poskytují ministerstvu za účelem prosazování a ochrany zájmu 

České republiky při výkonu zahraniční služby potřebnou 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 
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součinnost.“ není v souladu s kompetenčním zákonem ani 

v souladu se zásadami reciproční spolupráce ústředních orgánů 

státní správy. Návrh je nezbytné upravit buď takovým způsobem, 

aby zněl např. „ústřední orgány státní správy vzájemně poskytují 

součinnost“ nebo jej rozdělit do dvou částí, kdy v jednom bude 

poskytována součinnost MZV při výkonu zahraniční služby 

a v druhém bude poskytována součinnost ústředním orgánům 

státní správy ze strany MZV. Stejně jako je nezbytné zajistit 

součinnost ústředních orgánů státní správy směrem k zahraničí, 

je třeba zajistit stejnou součinnost zastupitelských úřadů ve 

vztahu k ústředním orgánům státní správy.   

Jaký bude vztah ustanovení § 12 a rozdělení činností a úkolů dle 

Dohody MPO a MZV (koncepce aktivit, hodnocení výsledků 

atd.)? 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.“  

 

Nový nadpis tohoto ustanovení bude znít:  

„Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních správních 

úřadů a dalších subjektů“.  

 

Důvodová zpráva bude upravena následovně: 

„Smyslem ustanovení je zakotvit vzájemnou součinnost 

správních úřadů podílejících se na prosazování a ochraně 

zájmů České republiky. Za účelem efektivní spolupráce 

mohou správní úřady a další subjekty uzavřít dohody, ve 

kterých budou vymezeny konkrétní podmínky poskytování 

vzájemné součinnosti. Tato úprava vychází ze stávajícího 

stavu, kdy mezi Ministerstvem zahraničních věcí 

a některými dalšími ministerstvy jsou již takové dohody 

uzavřené; na takovéto dohody se bude nahlížet jako na 

dohody uzavřené podle zákona o zahraniční službě. 

Takovouto dohodou ve smyslu zákona o zahraniční službě je 

například Rámcová dohoda mezi Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí ze dne 26. 6. 

2014 o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu 

a ekonomické diplomacie České republiky, která mimo jiné 

obsahuje ustanovení týkající se vzdělávání a hodnocení 

ekonomických diplomatů.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

6. ZÁSADNÍ: § 12, odst. 2 – oceňujeme, že návrh předvídá 

zvláštní režim pro transparentní výběr pracovníků pro Stálé 

zastoupení Brusel. Je nicméně nezbytné zvážit podrobnější 

úpravu, i s ohledem na věcně průřezovou roli SZ, kam jsou 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude nově znít:  

„Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 
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vysílání též zaměstnanci z jiných ministerstev s ohledem na svou 

věcnou specializaci. Obdobná je víceméně situace v případě 

některých stálých misích při mezinárodních organizacích a věcné 

působnosti různých resortů – jako je např. Stálá mise při WTO 

v Ženevě nebo Stálá mise při OECD v Paříži v případě 

Ministerstva průmyslu a obchodu či Stálé zastoupení u NATO 

v případě jiných resortů atd.. Navrhujeme proto do tohoto 

ustanovení přidat za „stálé zastoupení“ i „stálé mise“ a podřídit je 

stejnému režimu výběru vysílaných pracovníků.  

Zároveň s ohledem na zapojení širokého počtu rezortů 

považujeme za vhodné, aby byl předpis, který má stanovit 

podmínky výběrového řízení vydán na nadresortní úrovni – např. 

náměstkem ministra vnitra pro státní službu (nikoli pouze státním 

tajemníkem ministerstva zahraničních věcí). 

služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Na některých zastupitelských úřadech jsou služební místa 

vzhledem k vykonávané agendě zpravidla obsazovaná 

státními zaměstnanci z jiných ministerstev. Podmínky 

organizace vyslání k výkonu služby v zahraničí takovýchto 

státních zaměstnanců budou upraveny služebním předpisem 

státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí. 

Ustanovení současně zakládá povinnost státního tajemníka 

Ministerstva zahraničních věcí projednat služební předpis se 

státními tajemníky z ostatních dotčených ministerstev před 

jeho vydáním.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

7. ZÁSADNÍ: § 13, odst. 1 – není zřejmé, co znamená „výkon 

zahraniční služby mohou podporovat organizační složky státu 

a příspěvkové organizace zřizované ústředními orgány státní 

správy“, včetně uvolnění svých zaměstnanců k práci na 

zastupitelském úřadě. K čemu slouží tuto ustanovení – k vyslání 

zaměstnanců jiné organizační složky? Jde v takovém případě jen 

o pracovní poměr dle § 41, odst. 2? Jaké jsou dopady na 

systemizaci? Návrh ustanovení je velmi nejasný. Návrh také 

neřeší otázku přechodu státních zaměstnanců z jednoho úřadu na 

jiný, kterou považujeme za nezbytné v souvislosti s vysíláním 

pracovníků jiných ministerstev do zahraničí, kteří jsou ve 

služebním poměru, vyřešit. Samotný termín „podpora výkonu 

zahraniční služby“ je nově zavedený a není zřejmé, co se jím 

míní? Jde např. pod toto ustanovení zařadit možnost využití 

pracovníka agentury CzechTrade a jeho vyslání na ZÚ? 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  

 

§ 13 bude nově znít:  

„(1) Zahraniční službu podle § 11 odst. 2 písm. e) mohou 

vykonávat také zaměstnanci zařazení v organizační složce 

státu nebo státní příspěvkové organizaci zřizované 

ústředními správní úřady nebo těmto správním úřadům 

podřízené (dále jen „vysílající organizace“). Za tímto účelem 

může vysílající organizace vyslat se souhlasem ministerstva 

svého zaměstnance na zastupitelský úřad.  

(2) Osobu vyslanou podle odstavce 1 řídí vedoucí 

zastupitelského úřadu v souladu s dohodou uzavřenou podle 

§ 12 odst. 1; taková osoba přijímá pokyny od vysílající 

organizace podle uvedené dohody. Pokyny nesmí být 

v rozporu s mezinárodními závazky České republiky 

a s právním řádem České republiky. 

(3) Osoba vyslaná podle odstavce 1 může za účelem 
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vystupování v přijímajícím státě používat označení vysílající 

organizace, odpovídá-li to zvyklostem přijímajícího státu. 

(4) Vysílající organizace ukončí vyslání svého zaměstnance 

na zastupitelský úřad, požádá-li o to ministerstvo, a to 

z jakýchkoli důvodů nebo bez uvedení důvodu.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

8. ZÁSADNÍ: § 13 odst. 2 a 3 – nepovažujeme za vhodné ani 

odpovídající stávající praxi, že osoba vyslaná dle odstavce 1 

„může přijímat pokyny od vysílající organizace jen po dohodě 

s ministerstvem“ či „nesmí činit úkony jménem vysílající 

organizace“, což neodpovídá především organizaci prací 

a pracovních postupů na Stálém zastoupení v Bruselu či jiných 

stálých misích, stejně jako to neodpovídá standardnímu rozdělení 

náplně pracovní činnosti a věcných kompetencí ústředních 

orgánů státní správy a příslušným úsekům SZ Brusel. Jakým 

způsobem by se pak SZ, MZV a za věcnou agendu odpovídající 

resort dohodly na spolupráci? Zároveň to nemusí zajišťovat pro 

ČR vždy nejvýhodnější postup – situace, kdy vystoupí jménem 

jiné organizace, může být za určitých okolností vhodná. 

Vysvětleno. 

 

Netýká se vysílání pracovníků na SZ Brusel ani jinou stálou 

misi. Státní zaměstnanci budou i nadále vysíláni na SZ EU 

podle § 67 zákona o státní službě.  

 

Důvodová zpráva bude nově znít: 

„Ustanovení § 13 upravuje situace, kdy jsou vysíláni do 

zahraničí za účelem podpory výkonu zahraniční služby 

zaměstnanci organizačních složek státu nebo příspěvkových 

organizací, jejichž zřizovatelem je některé z ministerstev 

(jedná se zejména o Českou rozvojovou agenturu, Česká 

centra, CzechTrade a Czech Tourism), nebo které jsou těmto 

správním úřadům podřízené (např. CzechInvest). 

 

Vedoucí zastupitelského úřadu, tj. „šéf mise“ ve smyslu čl. 1 

písm. a) Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, je 

„osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala 

povinnosti spojené s touto funkcí“ (stejná definice platí též 

pro vedoucího konzulárního úřadu dle čl. 1 odst. 1 písm. c) 

Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích). V této souvislosti 

je třeba zdůraznit, že „šéf mise“, resp. „vedoucí 

konzulárního úřadu“, nese odpovědnost za fungování 

diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu, v souladu 

s mezinárodním (i českým) právem. Viz např. čl. 41 odst. 1 

(„povinnost dbát zákonů a předpisů přijímajícího státu“) 

a zejména odst. 3 („Místností mise nesmí být používáno 

způsobem neslučitelným s funkcemi mise“) Vídeňské 

úmluvy o diplomatických stycích.  
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Je zřejmé, že této široké odpovědnosti nemůže vedoucí 

zastupitelského úřadu dostát, pokud k jejímu výkonu nebude 

vybaven odpovídající pravomocí, tj. konkrétními právními 

nástroji k řízení „členů personálu mise“, resp. „členů 

konzulárního úřadu“. V současných podmínkách, kdy 

pracovníci CzechTrade nejsou ve služebním, ani pracovním 

poměru k Ministerstvu zahraničních věcí, jsou tedy jeho 

možnosti efektivního řízení těchto pracovníků omezené. 

V případě protiprávního jednání těchto pracovníků by tak 

vedoucí zastupitelského úřadu nesl ve vztahu 

k přijímajícímu státu veškerou odpovědnost (včetně jeho 

možného prohlášení za persona non grata dle čl. 9 odst. 1 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích), přestože 

nebylo v jeho pravomoci takovému jednání zabránit.  

 

Navrhovaný § 13 návrhu zákona se snaží tento problém 

vyřešit tím, že pracovníky CzechTradu činí součástí 

diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu s tím, že budou 

podřízeni „šéfovi mise“, resp. „vedoucímu konzulárního 

úřadu“. Za účelem efektivního působení osob vyslaných 

podle § 13 na zastupitelský úřad uzavírá Ministerstvo 

zahraničních věcí s vysílající organizací, resp. s jejím 

zřizovatelem dohodu vymezující bližší podmínky vzájemné 

součinnosti včetně úpravy rozsahu pokynů, které vyslaná 

osoba od vysílající organizace přijímá. Pokyny nesmí být 

v rozporu s mezinárodními závazky ani s právním řádem 

České republiky. 

 

V případě, že o to Ministerstvo zahraničních věcí vysílající 

organizaci požádá, bude ukončeno vyslání jejího 

zaměstnance. Jedná se zejména o situace, kdy dojde 

v přijímajícím státě k mimořádné události nebo o případy, 

kdy vyslaná osoba spáchá trestný čin.“ 
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Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

9. ZÁSADNÍ: § 13, odst. 4, jeho znění, „ Za účelem vymezení 

podmínek výkonu činností podporujících výkon zahraniční služby 

lze uzavřít dohodu mezi ministerstvem a vysílající organizací“, 

nereflektuje existující Dohodu mezi MPO a MZV. Je tato již 

existující dohoda dohodou podle tohoto paragrafu? Jaká je její 

pozice v případě rozporu s návrhem zákona? 

Vysvětleno. 

 

Odstavec 4 bude vypuštěn, bude navrženo nové ustanovení 

§ 12 odst. 1 (viz výše).  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

10. ZÁSADNÍ § 14, odst. 1 – „za účelem podpory výkonu 

zahraniční služby může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou 

organizaci“ – není zřejmé, ani z předkládací zprávy, ani z návrhu 

zákona, k čemu by tato příspěvková organizace mohla či měla 

sloužit, přičemž toto považujeme za nezbytné doplnit. 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Účelem navrhovaného ustanovení není zřídit novou 

příspěvkovou organizaci, ale vytvořit dosud chybějící právní 

rámec pro již existující příspěvkové organizace MZV (Česká 

centra, Diplomatický servis atd.). Bez uvedené úpravy nelze 

s ohledem na zákon o majetku provádět změny ve 

stávajících příspěvkových organizacích MZV, což přináší 

četné praktické problémy.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

11. ZÁSADNÍ: § 31 a 32 vznik služebního poměru – 

nepovažujeme za vhodné a ani odůvodněné, aby byla měněna 

státní služba ve věci týkající se zvláštní části úřednické zkoušky 

– návrh pro to neobsahuje věcné odůvodnění. Návrh dále 

předpokládá, že „….osoba přijatá do služebního poměru 

absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby….“, přičemž již nepředpokládá, že daná osoba může mít 

tento program již absolvovaný. Zároveň by mělo být zajištěno 

uznávání zkoušek a vzdělávacích programů z jiných úřadů.  

Dále není zřejmé, zda návrh předpokládá pouze obsazení 

služebního místa v ministerstvu (jak by indikovalo písm. a) § 2, 

Vymezení základních pojmů) nebo obsazení služebního místa 

v ministerstvu i na zastupitelských úřadech, jak indikuje § 32. 

Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že § 31 a § 32 zahrnují 

obsazení míst pro výkon služby v ústředí i výkon služby 

v zahraničí, považujeme za nezbytné upravit roli ostatních 

ministerstev, jež své pracovníky ke službě v zahraničí vysílají. Je 

zřetelně diskriminační, že dle návrhu by nemělo dojít ke konání 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

§ 31 bude nově znít: 

„(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  
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otevřeného výběrového řízení při obsazování míst k výkonu 

služby.  

Dále nepovažujeme za správné, s ohledem na zásady výkonu 

zahraniční služby, včetně zásady profesionality, a dále s ohledem 

na potřebu co nejvyšších standardů prosazování zájmů České 

republiky, aby byla a priori dána přednost při výběrových 

řízeních státním zaměstnancům zařazeným na jiném služebním 

místě v ministerstvu, na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu nebo členům rodiny. Domníváme se, že 

výkon služby v zahraničí by měl být zajišťován tak, aby vždy 

byla zajištěna její co nejvyšší kvalita. Podotýkáme, že jsme si 

vědomi praktických otázek spojených s vysláním např. rodinných 

příslušníků, považujeme nicméně za nezbytné tuto otázku řešit 

jiným způsobem (např. vymezením kategorií míst, na které je 

možné uplatnit v zákoně navržený postup).  Zároveň je nezbytné 

vyjasnit, zda je v případě rodinných příslušníků pouze 

o manžele/manželku, či jak je definován pro účely návrhu 

rodinný příslušník?  

Podotýkáme, že návrh rovněž neobsahuje žádné ustanovení 

s bližší specifikací složení výběrové komise v rámci výběrového 

řízení, pokud jde o obsazení služebního místa pro výkon služby 

v zahraničí. Celý proces tak není nastaven transparentně.  

Dále dodáváme, že diplomaté jsou vysíláni na zastupitelské 

úřady a stálé mise zpravidla na dobu 4 let a ve standardních 

případech se již rok před ukončením výjezdu vybírá/zajišťuje 

nový nástupce. Není tedy pravdou, jak je uvedeno v Důvodové 

zprávě k tomuto ustanovení, že by nebylo časově možné provést 

otevřené výběrové řízení. Samozřejmě v individuálních 

případech, kdy je časově naléhavá potřeba zajistit výkon činnosti 

v zahraničí, např. z důvodu předčasného ukončení služby, by 

mělo být možné využít např. nového institutu „překlenovacího 

služebního místa“ dle § 34 písm. a). 

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

 

O obsazení volných služebních míst rozhodne státní 

tajemník ministerstva na návrh předložený personální radou, 

viz nově upravený § 33 odst. 4 písm. a) „Personální rada 

předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 35 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě“, přičemž podle nového odstavce 2 „Členem 

personální rady může být jmenován státní zaměstnanec 

zařazený v jiném správním úřadu.“ 

 

§ 32 bude nově znít: 

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a)  postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b)  lze-li volné služební místo obsadit státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě v 

ministerstvu nebo na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu podle § 31, nebo  

c)  jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 

odst. 1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 

rozhodne státní tajemník ministerstva o přijetí do služebního 

poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na 

služební místo představeného anebo o zařazení na služební 
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místo nebo jmenování na služební místo představeného na 

návrh personální rady. Odmítne-li státní tajemník 

v ministerstvu návrh personální rady, požádá jí o předložení 

nového návrhu.  

(2) Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.  

(3) Výběrové řízení podle zákona o státní službě se koná 

vždy, je-li služební místo uvolněno v důsledku skončení 

služebního poměru podle § 72 až 74 zákona o státní službě.  

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.  

(5) Na služební místo uvolněné v souvislosti se střídáním 

výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí nelze zařadit 

státního zaměstnance postupem podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, ledaže se jedná o státního zaměstnance 

ve služebním poměru v ministerstvu.“ 

 

Důvodová zpráva k § 33 bude doplněna následovně: 

„V případě předkládání návrhů na obsazení služebního místa 

na Stálém zastoupení v Bruselu, případně některých dalších 

služebních míst se specifickou agendou uvolněných 

v souvislosti se střídáním výkonu služby v ústředí 

a v zahraničí bude členem personální rady rovněž státní 

zaměstnanec zařazený v jiném ministerstvu. 

 

Vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 

je zavedený model vzdělávání zaměstnanců MZV 

organizovaný Diplomatickou akademií, který většina 

zaměstnanců MZV absolvovala, i když nebyli přijati do 

pracovního, resp. služebního poměru prostřednictvím 
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Diplomatické akademie. Jedná se o specifický model 

následného vzdělávání zaměřený na výkon zahraniční služby 

a sestavený tak, aby zahrnoval oblasti pro řádný výkon 

zahraniční služby nezbytné, jakými je například 

diplomatický protokol. 

 

Pokud se týká obsazování služebních míst na 

zastupitelských úřadech členem rodiny vyslaného státního 

zaměstnance, zaprvé se jedná o převzetí stávajícího § 178 

odst. 2 zákona o státní službě, zadruhé takovýto člen rodiny 

nebude ve služebním, ale pracovním poměru, zatřetí na 

daném služebním místě může být zařazen pouze po dobu 

vyslání státního zaměstnance, začtvrté se jedná o obsazení 

administrativních nebo technických míst, zapáté se jedná 

o jeden z nástrojů na zajištění sladění rodinného a osobního 

života státního zaměstnance s výkonem služby v zahraničí 

a zašesté to znamená i výraznou finanční úsporu pro státní 

rozpočet vzhledem k nákladům spojeným s vysláním 

státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to 

včetně nákladů hrazených po celou dobu vyslání. 

 

Z § 41 odst. 1 jednoznačně vyplývá, že se jedná o osobu, 

která je „manželem nebo partnerem“. Pro účely tohoto 

ustanovení je člen rodiny tudíž vymezen mnohem úžeji 

a prakticky vylučuje všechny ostatní členy rodiny tak, jak 

jsou definováni v § 46 odst. 3 zákona o státní službě a § 187 

zákoníku práce.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

12. ZÁSADNÍ § 41 – nepovažujeme za odůvodněné, aby 

služební místo, na které je vyslán zaměstnanec v zahraničí, bylo 

vždy obsazeno podle pracovně právních předpisů. Zároveň není 

zřejmé, proč takto vyslaná osoba nemůže být vedoucím, což 

nepovažujeme za koncepční přístup. V případě, že by bylo 

možné osoby z jiných ústředních orgánů státní správy vyslat 

pouze v pracovně právním poměru a nebylo by tak možné, aby 

Akceptováno částečně. 

 

Ustanovení § 41 se netýká vysílání státních zaměstnanců 

z jiných rezortů. Smyslem odstavce 1 je umožnění sladění 

rodinného a osobního života v případě, že je státní 

zaměstnanec a zaměstnanec vyslán k výkonu služby nebo 

práce v zahraničí. V podstatě se jedná o obsazování 
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zastávali vedoucí pozice (např. na SZ Brusel), nepovažujeme toto 

ustanovení za věcně odůvodnitelné ani akceptovatelné. 

administrativních a technických míst, přičemž tato úprava 

vychází ze stávající praxe. 

 

Uvedenou problematiku již nyní upravuje § 178 odst. 2 a 3 

zákona o státní službě. Ustanovení § 41 pouze přebírá již 

platnou právní úpravu. V zákoně o státní službě budou 

předmětné odstavce zrušeny. 

 

§ 41 bude upraven v návaznosti na zásadní připomínku MV 

následovně. V odstavci 1 část věty první za středníkem bude 

vypuštěna. Odstavec 3 bude nově znít: „Se zaměstnancem 

uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjednají požadované 

činnosti jako druh práce v pracovní smlouvě a přísluší mu 

plat podle části deváté zákona o státní službě.“  

 

V případě státních zaměstnanců vyslaných k výkonu služby 

v zahraničí vykonávané na zastupitelském úřadě je 

samozřejmě možné obsadit volné služební místo zejména 

z důvodů uvedených výše rovněž manželem nebo partnerem 

státního zaměstnance, který byl před vysláním zařazen 

v jiném služebním úřadu.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

13. ZÁSADNÍ: § 60 – domníváme se, že vzdělávání pracovníků 

by mělo zahrnovat širší specifika jejich plánované služby, a to 

jak např. pro zaměstnance stálých zastoupení/misí, tak dále pro 

ekonomické diplomaty, na jejichž vzdělávání se v souladu 

s Dohodou MPO a MZV oba resorty podílí. Předpokládám, že 

specifické vzdělávání je nezbytné i pro jiné pozice, např. na 

úseku bezpečnosti. Návrh tento stav nerespektuje, přičemž 

zároveň vytváří stejné standardy pro všechny diplomatické 

pracovníky, bez ohledu na jejich věcné zaměření, což ohrožuje 

kvalitu jejich vzdělávání a výkonu služby. 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Vzdělávání diplomatických pracovníků v souvislosti 

s vysláním k výkonu služby v zahraničí zahrnuje rovněž 

různé speciální vzdělávací moduly zaměřené na úzce 

vymezené odborné činnosti. Jedná se zejména o služební 

místa vyžadující specifický rozsah znalostí jako je 

ekonomická agenda, rozvojová spolupráce a další. Při 

zajištění takovýchto vzdělávacích modulů Ministerstvo 

zahraničních věcí spolupracuje s ostatními ministerstvy, 

zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to například 

prostřednictvím dohod uzavíraných podle § 12 odst. 1.“ 
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Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

14. ZÁSADNÍ: § 61 není možné souhlasit s návrhem hodnocení, 

který hodnotí pouze „úroveň znalostí, osobnostní předpoklady 

a schopnosti zvládat závažné okolnosti“, s ohledem na to, že 

tento návrh žádným způsobem nezohledňuje skutečný výkon 

práce v zahraničí, stejně jako nezohledňuje specifika některých 

diplomatických míst, přičemž například hodnocení 

ekonomických diplomatů je součástí Dohody MPO a MZV. Dále 

také dle našeho názoru není tento návrh v souladu se stávajícím 

hodnocením ekonomických diplomatů, realizovaným MZV. 

Akceptováno částečně. 

 

V návaznosti na zásadní připomínku MV bude § 61 nově 

znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínky k předkládací zprávě 

1. ZÁSADNÍ: odst. 2 uvádí: „Vzhledem ke specifickému 

charakteru zahraniční služby a s ohledem k dosavadní aplikační 

praxi a zkušenosti vyplývající z implementace zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ve 

specifických podmínkách Ministerstva zahraničních věcí je pro 

řádné fungování zahraniční služby České republiky nezbytné 

přijmout zvláštní právní předpis (lex specialis vůči zákonu 

o státní službě), který bude jednotně a komplexně upravovat 

pravidla, zásady, zvyklosti a principy zahraniční služby České 

republiky.“  

Vysvětleno.  

 

Již pouhým srovnáním působnosti jednotlivých ministerstev 

v tzv. kompetenčním zákoně je zřejmé, že Ministerstvo 

zahraničních věcí – jako jediné z ministerstev – má těžiště 

své působnosti nikoli uvnitř ČR, ale ve vztahu k zahraničí. 

Žádné jiné ministerstvo např. neřídí zastupitelské úřady 

v zahraničí. Odkaz na „specifické podmínky Ministerstva 

zahraničních věcí“ tak zde plně dává smysl. 
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Navrhujeme vypustit „ve specifických podmínkách Ministerstva 

zahraničních věcí“. Na zahraniční službě se podílí více rezortů 

a její fungování by mělo být upraveno systémově tak, aby řešilo 

specifika zahraniční služby pro všechny zúčastněné resorty, 

organizační složky státu, či příspěvkové organizace v návaznosti 

na státní službu (viz také výše uvedená obecná připomínka). 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. ZÁSADNÍ: odst. 7 uvádí: „Návrh zákona nově upravuje jak 

vznik služebního poměru a zařazení na jiné služební místo 

v Ministerstvu zahraničních věcí, tak i roli personální rady, 

změny služebního a pracovního poměru v Ministerstvu 

zahraničních věcí a možnost použití pracovního poměru.“ 

S tímto pojetím návrhu zákona nelze souhlasit. V návaznosti na 

předchozí připomínky se domníváme, že návrh zákona by měl 

upravovat zahraniční službu systémově jako výkon státní služby 

v zahraničí a to s ohledem na všechny zúčastněné resorty, 

organizační složky státu, či příspěvkové organizace, tedy nikoli 

pouze vznik a změny služebního poměru na Ministerstvu 

zahraničních věcí a možnost použití pracovního poměru (viz také 

výše uvedené připomínky k návrhu zákona). 

Vysvětleno. 

 

Návrh zákona neupravuje „pouze vznik a změny služebního 

poměru na Ministerstvu zahraničních věcí a možnost použití 

pracovního poměru“, ale rovněž další oblasti včetně 

spolupráce s dalšími ministerstvy, a nově upravuje taktéž 

právní rámec pro působení zaměstnanců příspěvkových 

organizací, aniž by muselo docházet k porušování 

mezinárodního práva. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínka:  

K návrhu zákona 
§ 2, písm. c) co je „služebním působištěm“ v České republice? 

Místo výkonu služby na úřadu, jež spadá pod služební zákon? 

Vysvětleno. 

 

Ano, jedná se o místo výkonu služby ve správním úřadu ve 

smyslu § 3 zákona o státní službě. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 2, písm. h) vymezení administrativního pracovníka - není 

zřejmé, co vše zahrnuje „činnost se zahraniční službou 

související“. Spadají pod toto vymezení např. činnosti související 

s podporou zahraniční služby, případně činnost zahraničních 

kanceláří agentury CzechTrade? 

Vysvětleno. 

 

Ano, pod tuto kategorii mohu spadat i někteří pracovníci 

CzechTrade, pokud jsou členem personálu mise (v případě 

velvyslanectví), nebo členem konzulárního personálu 

(v případě generálního konzulátu) v pozici ATP. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 3, písm. d) „nedělitelnost výkonu zahraniční služby“ jako 

„zásada výkonu zahraniční služby“ obsahuje zbytečně spojené 

„zahraniční služby“ a dochází tak k jazykové duplicitě. 

Vysvětleno.  

 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

§ 5, odst. 1 – doporučujeme sjednotit, zda zastupitelské úřady 

informují orgány „veřejné moci“ či „ústřední orgány státní 
Akceptováno. 
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obchodu správy“ (§ 6, odst. 1). Slova „orgány veřejné moci“ a „ústřední orgány státní 

správy“ budou nahrazena slovy „státní orgány“. 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 6, odst. 4 konstatuje, že „Zvláštní pravidla pro organizaci 

stálého zastoupení stanoví vláda nařízením“ – v této souvislosti 

nicméně upozorňujeme, že nařízení, na které se návrh odkazuje, 

žádná zvláštní pravidla pro organizaci SZ nestanoví. 

Akceptováno. 

 

Poznámka pod čarou bude vypuštěna. 

Ministerstvo zahraničních věcí již novelizaci nařízení vlády 

o pravidlech pro organizaci služebního úřadu připravilo, 

nyní o tom jedná s Ministerstvem vnitra. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 9, odst. 1 – doporučujeme upravit vymezení styčného úřadu 

v odst. 1 tak, aby nebyl definován pouze negativně tím, že „není 

státem“, což může pokrývat i mezinárodní organizaci. 

Neakceptováno.  

 

Systematickým výkladem návrhu zákona lze dojít k závěru, 

že za účelem zajištění vztahů ČR k mezinárodním 

organizacím se zřizují stálé mise (někdy tuto roli může plnit 

i velvyslanectví). 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 9, odst. 2 – určení výkonu funkce obdobné jako „diplomatická 

mise“ je problematické, vzhledem k tomu, že není vymezena 

činnost či funkce diplomatické mise. 

Vysvětleno.  

 

Funkce diplomatické mise jsou podrobně definovány v čl. 3 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§18 - 22 - v § 18 odst. 8-10 se vyžaduje zvláštní zkouška pro 

výkon ověřovací činnosti. V následujících paragrafech jsou 

uváděny další činnosti zastupitelských úřadů - typu notářské 

činnosti (osvědčení na žádost občana, že je naživu, úschova), 

dále matriční včetně uzavření sňatku, státoobčanská a dědická. 

Tyto činnosti vyžadují také určitou vyšší míru kvalifikace jako je 

ověřovací činnost (minimálně seznámení se s příslušnými 

předpisy) a přitom zde není požadována žádná zkouška pro 

výkon těchto činností. Doporučujeme vyjasnění, případně 

doplnění. 

Vysvětleno. 

 

V § 18 bude doplněn nový odstavec, který bude znít: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou postup pro provádění 

ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a bližší podmínky 

pro složení zkoušky.“  

 

V případě ostatních konzulárních činností všichni státní 

zaměstnanci a zaměstnanci vykonávající uvedené činnosti 

musí absolvovat tzv. konzulární školení v rozsahu tří týdnů, 

které je zakončeno zkouškou.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 35, vytvářející překlenovací místa, považujeme za vhodný 

nástroj řešení přechodu z jednoho služebního místa na jiné. 

Považujeme však za nezbytné, aby bylo možné tyto překlenovací 

místa využít i pro vyslané pracovníky jiných ústředních orgánů 

Vysvětleno. 

 

Uvedenou situaci upravuje § 37. 
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státní správy, přičemž není zřejmé, zda toto návrh umožňuje, 

resp. navržené řešení s tímto počítá. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 36 „Vyslání do zahraničí za účelem předání agendy“ – 

doporučujeme specifikovat a upravit, jakou povahu má toto 

vyslání, zda jde o služební cestu, zda jde o vyslání z MZV či 

případně z vysílajících resortů (například v situaci SZ Brusel či 

ekonomických diplomatů). 

Vysvětleno. 

 

Nejedná se o služební cestu, jak ostatně vyplývá ze znění 

§ 36. Vzhledem k tomu, že vysílajícím ministerstvem je 

v uvedených případech MZV, budou státní zaměstnanci 

vysílání z MZV. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 39 Odvolání ostatních vyslaných pracovníků není v textu 

řešeno, doporučujeme vedle odvolání vedoucího zastupitelského 

úřadu doplnit. 

Vysvětleno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 60 odst. 4 zákona o státní 

službě, ze kterého se navrhuje vypustit. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 46, odst. 3 - doporučujeme doplnit ustanovení (návrh změny 

systemizace předkládá MV) o možnost spolupráci při stanovení 

počtu s dotčenými služebními úřady, tj. doplnit odstavec tak, že 

návrh počtu míst předkládá vládě Ministerstvo vnitra na základě 

návrhu státního tajemníka ve spolupráci se služebními orgány 

dotčených služebních úřadů. Zároveň doporučujeme doplnit 

i ustanovení, které by řešilo i případné přesuny systemizovaných 

mít v rámci služebních orgánů a zjednodušení tohoto opatření, 

včetně příslušných rozpočtových opatření. 

Vysvětleno. 

 

§ 46 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

§ 48, odst. 2, písm. f) – doporučujeme doplnit, z jakých důvodů 

je nezbytné zřídit si datovou schránku pro fyzickou osobu. 
Akceptováno. 

 

§ 48 odst. 2 písm. f) bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínky legislativně-technického charakteru k návrhu 

zákona  

K návrhu zákona – k části první, poznámce pod čarou č. 18 – 

v navrhovaném textu poznámky pod čarou č. 18 doporučujeme 

slova „ve znění pozdějšího předpisu“ nahradit slovy „ve znění 

pozdějších předpisů“, neboť zákon o mezinárodním právu 

soukromém byl již dvakrát novelizován. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona – k části první, k poznámce pod čarou č. 25 

a poznámkám pod čarou obecně - obsah poznámek pod čarou 

č. 18 a 25 je zcela totožný (je zde uveden stejný právní předpis). 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 62 (celkem 187) 

Z tohoto důvodu doporučujeme poznámku pod čarou č. 25 zrušit 

a v příslušném ustanovení odkázat na poznámku pod čarou č. 18. 

Obdobně doporučujeme sjednotit v jednu poznámku pod čarou 

poznámky pod čarou č. 5 a 10, Vzhledem ke skutečnosti, že tomu 

tak je i v případě dalších poznámek pod čarou (např. poznámek 

pod čarou č. 14 a 30), doporučujeme všechny poznámky pod 

čarou zrevidovat a upravit ve výše uvedeném smyslu. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona –  k části druhé, nov. bodu 9 - v textu 

navrhovaného novelizačního bodu je uvedeno navíc slovo „v“, 

toto slovo doporučujeme zrušit. 

Neakceptováno. 

 

Domníváme se, že text je v pořádku. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona –  k části druhé, nov. bodům 10 a 11 - v textu 

výše uvedených novelizačních bodů doporučujeme slovo „bod“ 

nahradit slovem „bodě“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona –  k části druhé, nov. bodu 16 – v navrhovaném 

textu doporučujeme slova „odstavec 2 a 3“ nahradit slovy 

„odstavce 2 a 3“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona –  k části třetí, nov. bodu 1 - příslušný 

novelizační bod doporučujeme přeformulovat takto: „V § 6 odst. 

1 se na konci písmene i) doplňují slova…….“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínky k předkládací/důvodové zprávě 

Odst. 4 uvádí: „Cílem návrhu zákona je přijmout nezbytnou 

komplexní právní úpravu zahraniční služby jako služby sui 

generis ve všech jejích oblastech a vytvořit základní předpoklady 

pro optimální výkon zahraniční služby“. 

S tímto cílem se plně ztotožňujeme, ale domníváme se, že proto, 

aby byl naplněn, je třeba, aby v zákoně bylo upraveno nejen 

fungování zastupitelských úřadů a Stálého zastoupení ČR při EU 

v Bruselu, ale také fungování stálých misí ČR při mezinárodních 

organizacích a Stálé delegace ČR při NATO. Zákon by měl být 

koncipován tak, aby státním zaměstnancům z jednotlivých 

resortů, organizačních složek státu, či příspěvkových organizací 

umožňoval výkon služebního poměru v zahraničí a zároveň 

přispíval k přenosu zkušeností z výkonu zahraniční služby zpět 

do státní služby v ČR. Zahraniční služba by měla být systémově 

Vysvětleno. 

 

§ 6 návrhu zákona o zahraniční službě týkající se stálých 

misí se samozřejmě týká i Stálé delegace ČR při NATO, což 

je výslovně zmíněno v důvodové zprávě k tomuto 

ustanovení. Se zde zmíněnými očekáváními od 

předloženého návrhu zákona se plně ztotožňujeme 
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navázána na výkon státní služby. Z tohoto důvodu není účelné, 

aby byl státním zaměstnancům přerušován služební poměr po 

dobu výkonu zahraniční služby. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

V Důvodové zprávě se k § 13 uvádí: „V této souvislosti je třeba 

uvést, že ekonomickou diplomacii je možné realizovat jen 

v mezích platného mezinárodního práva. Zastupitelské úřady 

mohou v souladu s čl. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických 

stycích „podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím 

a přijímajícím státem a rozvíjet jejich hospodářské styky. Nesmí 

však už např. převážet v diplomatickém zavazadle, za účelem 

obcházení celních předpisů, výrobky českých exportérů určené 

k prodeji v přijímajícím státě či se jinak zapojovat do komerční 

činnosti.“  Uvedený příklad nepovažujeme za vhodný. Jedná se 

o systémovou záležitost v oblasti hospodářských vztahů, kterou 

relativně anekdotický příklad nepokryje. Na straně druhé není 

nikde podán výklad subjektů stojících mimo ZÚ (ale úzce s nimi 

spolupracujících) tak, aby se ocitly mimo dosah čl. 3 citované 

úmluvy. Doporučujeme proto výklad čl. 3 Vídeňské úmluvy 

o diplomatických stycích vypustit či upravit. 

Vysvětleno. 

 

Z hlediska zkušeností Ministerstva zahraničních věcí – 

bohužel - zmíněný případ není „anekdotický“, neboť to je 

právě toto ministerstvo, které musí prostřednictvím svých 

zastupitelských úřadů často řešit a vysvětlovat podobné 

excesy přijímajícímu státu.  

 

Co se týče výkladu mezinárodních smluv ze strany „subjektů 

stojících mimo ZÚ“, musíme konstatovat, že (jedná-li se 

o CzechTrade) posuzování mezinárodněprávních otázek 

nepatří do jejich působnosti (a ani k němu nejsou odborně 

vybaveni).   

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Obecně  

1. Předložený návrh zákona obsahuje některá ustanovení, která 

se jeví spíše jako proklamativní či informační než normativní. 

Žádáme proto o přehodnocení jednotlivých ustanovení 

z tohoto pohledu a vypuštění nadbytečných ustanovení, tj. 

těch, která nemají normativní charakter či pouze informují 

o nějaké skutečnosti bez spojení s nějakým závazkem či 

právem nebo se jedná o parafrázi ustanovení jiných právních 

předpisů (např. některá ustanovení § 11, 12 a 25, § 56, § 45). 

Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Vysvětleno.  

 

Ustanovení § 11 má své opodstatnění zejména ve vztahu 

k dalším paragrafům. 

Ustanovení § 25 je transpoziční, tudíž jej nelze vypustit. 

Ustanovení § 45 se týká místních sil, což je zvláštní 

kategorie zaměstnanců zastupitelských úřadů, kteří jsou 

zaměstnáváni podle právních předpisů přijímajícího státu. 

Požadavek na vypuštění § 56 byl akceptován. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. V předloženém návrhu zákona se vyskytuje více jak 30 

poznámek pod čarou, ale téměř žádná z nich neobsahuje 

správnou citaci právního předpisu – k nejčastěji vyskytujícím 

se chybám patří chybějící pořadové číslo, pod kterým byl 

právní předpis vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání, 

Akceptováno. 

 

Poznámky pod čarou budou zrevidovány v návaznosti na 

vypořádání připomínek. 
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označení druhu právního předpisu, uvedení názvu právního 

předpisu a případné novelizace. Žádáme provést revizi všech 

poznámek pod čarou a jejich úpravu.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

3. Návrh zákona používá často spojení „zahraniční služba“, tj. 

obdobně jako stávající zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se však ve společných, 

přechodných a závěrečných ustanoveních předloženého 

návrhu zákona navrhuje částečná změna zákona č. 234/2014 

Sb., kde se navrhuje pojem „zahraniční služba“ nahradit 

pojmem „služba v zahraničí“, avšak pouze v některých 

ustanoveních a bez bližšího vysvětlení důvodu navrhované 

změny a rozdílu v obou výrazech. Doporučujeme uvedenou 

terminologickou změnu věcně posoudit a následně buď 

vypustit nebo doplnit vysvětlení. 

Neakceptováno. 

 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, pojem „zahraniční služba“ 

je chápán jako zaprvé výkon specifické činnosti státní 

správy a zadruhé jako vnitřní organizace státní služby 

zohledňující specifický charakter služby, resp. práce 

v Ministerstvu zahraničních věcí. Pojem „služba 

v zahraničí“ souvisí s výkonem služby, která je realizována 

buď v ústředí, nebo v zahraničí. Z toho důvodu se rovněž 

navrhuje změna zákona o státní službě, jehož ustanovení 

upravují vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

4. Předložený návrh zákona předpokládá vydání několika 

prováděcích právních předpisů, avšak konstatujeme, že jejich 

návrhy (či alespoň teze) v materiálu postrádáme. 

Vysvětleno. 

 

Teze prováděcích předpisů budou předloženy v materiálu do 

vlády. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

5. Důvodová zpráva je částečně neúplná (např. absence 

podrobného odůvodnění navržených změn v části druhé 

návrhu zákona) a v některých částech je nesouladná s textem 

obsaženým v návrhu zákona (např. ve zhodnocení korupčních 

rizik v obecné části důvodové zprávy se uvádí, že navrhovaná 

právní úprava nepředpokládá vyšší míru korupčních rizik, 

přičemž § 49 odst. 2 návrhu má jistý korupční potenciál). 

Žádáme proto důvodovou zprávu po úpravě normativního 

textu upravit. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude upravena v návaznosti na uplatněné 

připomínky a jejich vypořádání. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K jednotlivým ustanovením  

1. K § 3: Vzhledem k obsahu písm. c)  tohoto ustanovení 

postrádáme uvedení souladu výkonu zahraniční služby 

i s právním řádem ČR. Doporučujeme buď doplnit soulad 

s právním řádem ČR nebo pro nadbytečnost vypustit stávající 

písm. c) návrhu.  

Neakceptováno.  

 

V § 77 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě se již státním 

zaměstnancům ukládá povinnost „při výkonu služby 

dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu výkonu,“ 

tudíž požadavek výkonu zahraniční služby v souladu 

s právním řádem ČR je již dostatečně legislativně zakotven 
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(byť jinými slovy). Vzhledem k tomu, že řada aspektů 

zahraniční služby je upravena mezinárodním právem, bylo 

v souladu s čl. 1 odst. 2 Ústavy žádoucí výslovně zmínit též 

požadavek dodržování mezinárodněprávních závazků, 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. K § 4 odst. 4: Dáváme ke zvážení nahradit výraz 

„působnost“ vhodnějším pojmem, neboť stanovení 

působnosti zastupitelského úřadu by mělo být upraveno 

přímo v zákoně, nikoliv v rozhodnutí ministra (a v návaznosti 

na navrhovanou úpravu změnit i odst. 6 téhož paragrafu). 

Zejména není jasné, co se v tomto ustanovení rozumí slovem 

působnost (např. územní působnost), protože za působnost 

lze považovat např. činnosti uvedené v § 5 a násl. a v hlavách 

III a IV a není tak důvod uvádět ji odděleně.  

Neakceptováno. 

 

Působnost (věcnou, teritoriální, časovou, personální) 

konkrétního zastupitelského může na základě zmocnění 

stanoveného zákonem určovat ministr zahraničních věcí.  

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

3. K § 6 odst. 3: Příprava návrhů právních aktů EU spadá ve 

většině případů (např. v oblasti soudní spolupráce v civilních 

věcech výhradně) do působnosti Evropské komise. Jejich 

projednávání a příprava pozic na úrovni ČR je záležitostí 

především věcně příslušného resortu, koordinaci na národní 

úrovni zajišťuje Výbor pro EU (Úřad vlády). Stálé zastoupení 

plní zejména roli prostředníka ve vztahu institucím EU 

a ostatním členským státům. Za stěžejní považujeme činnost 

popsanou pod písm. b) dotčeného ustanovení, písm. a) 

žádáme buď vypustit nebo přeformulovat. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

4. K § 6 odst. 4: Toto ustanovení je problematické z několika 

důvodů. Formulace zákonného zmocnění neodpovídá čl. 49 

Legislativních pravidel vlády jednak z hlediska slovosledu 

a jednak z hlediska obsahu, neboť zákonné zmocnění může 

být  použito až po nabytí účinnosti zákona k budoucímu 

vydání prováděcího právního předpisu. Poznámka pod čarou 

č. 4 je zcela nevhodná, neboť nařízení vlády č. 92/2015 Sb. je 

vydáno na základě jiného zákonného zmocnění (dle § 205 

zákona č. 234/2014 Sb.). Pokud se předpokládá vydání 

zvláštních pravidel pro organizaci stálého zastoupení, žádáme 

Akceptováno. 

 

Odstavec 4 bude vypuštěn. 
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upravit zákonné zmocnění dle čl. 49 Legislativních pravidel 

vlády a vypustit poznámku pod čarou č. 4 bez náhrady. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

5. K § 7 odst. 2: Na konci uvedeného odstavce upozorňujeme 

na chybný odkaz na § 4 odst. 4 – jedná se o jiné rozhodnutí. 

Obdobný problém je i v následujícím odstavci. 

Akceptováno částečně.  

 

Dotčená část ustanovení § 7 odst. 2 bude doplněna 

následujícím způsobem: 

„§ 4 odst. 4 a 5“. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

6. K § 7 odst. 7: Z  ustanovení plyne, že za výkon dotčené 

činnosti nenáleží plat ani mzda, avšak nelze vyloučit, že 

může být poskytnuta nějaká jiná odměna. Pokud se 

nepředpokládá žádná odměna, doporučujeme ustanovení 

formulačně upravit. 

Vysvětleno.  

 

Honorární úředníci žádné odměny nedostávají, formulační 

úpravu nepovažujeme za nutnou. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

7. K § 10 odst. 2: Na konci tohoto ustanovení je matoucí odkaz 

na § 5, který však nepojednává o vedoucím zastupitelského 

úřadu. Doporučujeme proto tento odkaz vypustit bez náhrady. 

Vysvětleno.  

 

Odkaz směřuje na velvyslanectví, smysl by měl být zřejmý. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

8. K § 10 odst. 3: Doporučujeme doplnit, jakým způsobem 

(formou) ministr stanoví rozsah činnosti nerezidentního 

vedoucího zastupitelského úřadu. 

Akceptováno. 

 

Bude se jednat o formu „rozhodnutí ministra“. Doplnění do 

návrhu zákona zvážíme. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

9. K § 10 odst. 4: Větu první tohoto ustanovení je možno 

považovat za nadbytečnou vzhledem k čl. 63 Ústavy ČR. 

V případě, že bude ponechána, doporučujeme dotčené 

ustanovení přeformulovat následovně: „Vedoucího 

zastupitelského úřadu, který je velvyslanectvím nebo stálou 

misí, pověřuje a odvolává prezident republiky. Vedoucí 

ostatních zastupitelských úřadů pověřuje a odvolává 

ministr.“. 

Neakceptováno.  

 

Text navržený Ministerstvem zahraničních věcí popisuje 

tento proces přesněji („na návrh vlády“). 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

10. K § 11: K tomuto ustanovení (a k některým dalším) obecně 

poznamenáváme, že některé kompetence zde uvedené jsou 

obsažené již v zákoně č. 2/1969 Sb. některá ustanovení není 

nutné upravovat formou zákona (např. § 11 odst. 2 písm. b). 

Doporučujeme proto jednotlivá ustanovení přehodnotit a pro 

Akceptováno. 
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nadbytečnost vypustit. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

11. K § 11 odst. 3: S ohledem na § 2 písm. d) návrhu žádáme 

odstavec 3 vypustit bez náhrady pro nadbytečnost. 
Neakceptováno.  

 

V kontextu předmětného ustanovení (§ 11) je vhodné, aby 

konzulární služba byla zmíněna. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

12. K § 12 odst. 1: Toto ustanovení považujeme za nadbytečné, 

neboť se zde (poněkud nepřesně) konstatuje něco, co je již 

upraveno v jiných právních předpisech. Chápeme roli 

Ministerstva zahraničních věcí jako koordinátora a „hlavního 

gestora“ mezinárodních vztahů ČR. Dílčí pravomoc v této 

oblasti je však zákonem svěřena i jiným ministerstvům 

a orgánům veřejné moci. Například Ministerstvo 

spravedlnosti je zmocněno zákonem č. 2/1969 Sb. (§ 6 odst. 2 

ve spojení s § 11 zák. č. 2/1969 Sb.) a v rámci své působnosti 

se podílí na vytváření mezinárodních vztahů a zastupuje ČR 

při sjednávání mezinárodních smluv a právních aktů EU. 

Vedle toho některé činnosti vykonávané v rámci konzulární 

služby spadají primárně do působnosti jiných ministerstev 

(MV, MSp). Zásada „nedělitelnosti“ není z našeho pohledu 

nejvhodnějším vyjádřením vztahu mezi MZV a ostatními 

resorty, jedná se spíše o vzájemnou spolupráci. V případě, že 

toto ustanovení nebude pro nadbytečnost vypuštěno, žádáme 

o jeho přeformulování ve smyslu výše uvedeného 

odůvodnění. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

 

Odstavec 1 bude nově znít:  

„Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.“ 

 

Nový nadpis § 12 bude s ohledem na úpravu tohoto 

ustanovení následující:  

„Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních správních 

úřadů a dalších subjektů“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

13. K § 12 odst. 2 a k § 13: Jedná se o nesystémově zařazené 

ustanovení, se kterým nelze souhlasit ani obsahově. Zásadně 

nesouhlasíme s mechanismem navrženým pro zapojení 

zaměstnanců jiných ministerstev do výkonu zahraniční 

služby. Tito zaměstnanci mají zahraniční službu vykonávat, 

nikoli jen „podporovat její výkon“. Z odkazu na § 41 odst. 2 

vyplývá, že by takový zaměstnanec neměl činnost na 

zastupitelském úřadě vykonávat ani ve služebním poměru, 

pouze v poměru pracovněprávním, což je neakceptovatelné. 

Pokud jde o pravidla vysílání zaměstnanců jiných 

Akceptováno částečně. 

 

§ 12 odst. 2 bude nově znít:  

„Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“ 
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ministerstev a ústředních orgánů na stálá zastoupení, žádáme, 

aby tato pravidla byla upravena přímo v zákoně. 

Nesouhlasíme s navrženým ustanovením § 12 odst. 2, které 

zmocňuje státního tajemníka MZV k přijetí vnitřního 

služebního předpisu, čímž je omezena možnost ostatních 

resortů podílet se na tvorbě těchto pravidel, která by měla být 

závazná i pro zaměstnance ostatních resortů. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

V § 13 bude doplněn nadpis, který bude znít: 

„Podpora výkonu zahraniční služby jinými subjekty“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

14. K § 13 odst. 2: Toto ustanovení je značně nepřehledné 

a místy zmatečné. Vyslanou osobu řídí velvyslanec (není 

jasné, kdo bude řídit v případě, že velvyslanec bude zároveň 

vyslanou osobou), zároveň tato osoba přijímá pokyny od 

vysílající organizace, ale až poté, co se o nich dohodne 

s MZV. Tato konstrukce je hodně složitá a obtížně 

realizovatelná, doporučujeme její zjednodušení. Dále žádáme 

vysvětlit, proč vydávané pokyny nesmí být v rozporu pouze 

s mezinárodními závazky ČR a nikoliv i s právním řádem 

ČR. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Věta třetí bude nově znít: 

„Pokyny nesmí být v rozporu s mezinárodními závazky 

České republiky a s právním řádem České republiky.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

15. K § 16: Konstatujeme, že výčet věcí spadajících pod pojem 

„konzulární služba“ v § 16 odst. 1 z velké části kopíruje čl. 5 

Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Důležitá je 

skutečnost, že se jedná o demonstrativní výčet a že úvodní 

věta odkazuje mimo jiné na mezinárodní smlouvy, jimiž je 

ČR vázána. Obecné pravidlo Vídeňské úmluvy může být 

v některých specifických oblastech (např. doručování 

písemností a provádění důkazů v civilních věcech) upřesněno 

mnohostrannými úmluvami či modifikováno dvoustrannými 

konzulárními smlouvami. Vzhledem k zásadní připomínce 

uplatněné k § 19 žádáme z § 16 odst. 1 vypustit písm. c) 

včetně poznámky pod čarou č. 12 nebo toto písmeno 

přeformulovat podle nového názvu § 19. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odst. 1 písm. c) bude nově znít: 

„Činnosti notářské povahy“. 

Poznámka pod čarou č. 12 bude vypuštěna. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

16. K § 17 odst. 8: V poslední větě tohoto ustanovení je použit 

pojem „jiné platby uhrazené zastupitelským úřadem“. 
Akceptováno. 
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Domníváme se, že použitý výraz je značně neurčitý, neboť 

není jasné, které platby si zastupitelský úřad může započíst, 

a proto doporučujeme jeho konkretizaci nebo podrobnější 

rozbor v důvodové zprávě. 

Bude přeformulováno na „správní poplatky a hotové výdaje 

spojené s provedením tohoto úkonu“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

17. K § 17 odst. 9: Doporučujeme část tohoto ustanovení 

přesunout do odst. 7. Dále dáváme ke zvážení konkretizovat 

slova „přiměřenost závazek požadovat“  - je zde příliš velký 

prostor pro úvahu (subjektivní) zastupitelského úřadu. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

18. K § 17 odst. 11: Doporučujeme vymezit rámcová pravidla 

pro rozhodování, která sjednotí rozhodovací praxi 

zastupitelských úřadů. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

19. K § 17 a 23-30: Pro přehlednost navrhujeme spojit 

ustanovení o konzulární ochraně do jedné části (dílu zákona). 

Ustanovení § 17 obsahuje definici občana a nezastoupeného 

občana (dle směrnice EU 2015/637), demonstrativně stanoví 

věci, které se považují za konzulární ochranu a pravidla pro 

její poskytování. §§ 23 – 30 jsou zvláštními pravidly pro 

poskytování ochrany nezastoupenému občanu dle směrnice 

EU. Ustanovení § 23 odst. 1 je nadbytečné (opakuje to, co je 

stanoveno v § 17 odst. 1), proto navrhujeme jeho vypuštění. 

Pro přehlednost navrhujeme spojit § 17 a §§ 23 – 30 do jedné 

části zákona (dílu). Do konzulární ochrany je výslovně 

zahrnuta i pomoc nezletilým nacházejícím se v zahraničí bez 

doprovodu (§ 17 odst. 2 písm. e) a v poznámce pod čarou je 

odkázáno na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí (ZSPOD). Tento zákon stanoví podrobný postup 

pro zajištění návratu nezletilého v § 36. Tento postup je však 

uplatnitelný pouze v případě nezletilého českého občana. 

V případě, že by měla být poskytnuta konzulární ochrana 

nezletilému nezastoupenému občanovi, musel by být 

konkrétní postup dohodnut s orgány jeho domovského státu. 

Navrhujeme proto, aby konzulární ochrana nezletilým bez 

doprovodu ve smyslu § 36 ZSPOD byla v zákoně výslovně 

omezena pouze ve vztahu k českým občanům. Tuto 

Akceptováno částečně. 

 

Z důvodu transpozice směrnice a nezbytnosti odlišit 

poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům 

bude zachováno rozdělení hlavy IV na dva díly.  

 

Poznámka pod čarou č. 22 bude vypuštěna. V důvodové 

zprávě bude uvedeno, že v případě nezletilého občana České 

republiky bez doprovodu se použije § 36 zákona č. 359/1999 

Sb. 
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připomínku označujeme za zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

20. K § 18: Chápeme snahu upřesnit pravidla pro vyšší ověření, 

resp. apostilaci, veřejných listin, jelikož jejich absence 

komplikuje činnost ověřovacích orgánů (MZV a MSP) 

a nepřispívá ani k právní jistotě veřejnosti. Nicméně 

vzhledem k tomu, že se jedná o průřezovou agendu, která se 

nedotýká pouze MZV, není vhodné ji upravovat v zákoně 

o zahraniční službě. Zvláštní úprava pro účely zahraniční 

služby spíše jen přispěje k roztříštěnosti a nejasnostem. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

21. K § 18 odst. 1: Toto ustanovení nerozlišuje mezi justičními 

listinami (tj. listinami vydanými českými soudy, notáři 

a soudními exekutory) a ostatními listinami, a překrývá se tak 

s § 109 ZMPS, pokud jde o vyšší ověření. Druhá věta je 

v rozporu s prohlášeními ČR k Haagské úmluvě o apostilách, 

podle něhož jsou v ČR dva apostilní úřady: 1. MSp pro 

justiční listiny, 2. MZV pro ostatní veřejné listiny. 

Navrhujeme odst. 1 vyškrtnout, případně přeformulovat na 

ustanovení, které pouze vymezí působnost MVZ opatřit 

vyšším ověřením jiné než justiční listiny (odkázat přitom na 

§ 109 ZMPS), jelikož tato působnost není žádným právním 

předpisem dosud stanovena. Tuto připomínku označujeme 

za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Ministerstvo v rámci služby v ústředí provede vyšší ověření 

tuzemské listiny, kterou vydal nebo ověřil v rámci své 

pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která 

byla před ním podepsána, a to připojením doložky ověřující 

pravost podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na těchto 

listinách. V případě, že listina má být použita ve státě, který 

je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování 

cizích veřejných listin, ministerstvo opatří ověřovanou 

listinu zvláštní ověřovací doložkou (apostila); to neplatí, 

jedná-li se o listiny vyhotovené soudem, notářem a soudním 

exekutorem.“ 

 

Bude doplněna poznámka pod čarou s odkazem na § 109 

zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„V případě listin vyhotovených soudem, notářem a soudním 

exekutorem opatří ověřovanou listinu zvláštní ověřovací 

doložkou (apostila) Ministerstvo spravedlnosti.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

22. K § 18 odst. 2: Upozorňujeme na skutečnost, že důvodová 

zpráva neodpovídá obsahu navrženého ustanovení. 

Z navrženého ustanovení není jasné, zda by ověřené kopie 

Akceptováno. 

 

§ 18 odst. 2 bude vypuštěn. 
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bylo možné opatřit pouze vyšším ověřením, a nebo apostilou. 

MSP ve své dosavadní praxi připojuje apostilu nebo ověření 

dle § 109 ZMPS k vidimační doložce notáře. Vidimační 

doložka je veřejnou listinou. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

23. K § 18 odst. 4: Domníváme se, že oprávnění zastupitelského 

úřadu provádět vidimaci (písm. a) a legalizaci (písm. b) podle 

zákona o ověřování, na který je v poznámce pod čarou 

odkazováno, by bylo systematičtější začlenit přímo do tohoto 

zákona. Není jasný vztah mezi vyšším ověřením cizí veřejné 

listiny podle písm. c) a ověřením podle § 12 odst. 2 ZMPS 

(na který má zřejmě odkázat poznámka pod čarou k písm. d), 

v níž je uveden odkaz pouze na ZMPS). 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

24. K § 18 odst. 7: Není zřejmé, o jaký druh ověření se jedná. 

Zákon o ověřování nestanoví obdobnou překážku ani pro 

vidimaci ani pro legalizaci. V případě vyššího ověření 

a ověření apostilou platí, že ověřující orgán neověřuje obsah 

veřejné listiny, ale pouze razítko a podpis orgánu, který 

listinu vydal, nikoli její obsah. Navrhujeme proto odst. 7 

vypustit. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 7 bude nově znít: 

„Zastupitelský úřad může odmítnout ověřit listinu, má-li 

důvodné pochybnosti, že obsah listiny odporuje veřejnému 

pořádku, právnímu řádu přijímajícího státu nebo závazkům, 

které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního 

práva, jakož i o pravosti předložené listiny, nebo je-li listina 

v rozporu se skutečností, kterou má osvědčovat.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

25. K § 19:  Podle zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, patří 

činnosti vyjmenované v § 2 uvedeného zákona a označené 

uvedeným zákonem za notářskou činnost, pod výkon 

notářství a jako takové mohou být vykonávány v zásadě 

pouze notářem. Není možné, aby zákon o zahraniční službě 

nepřímo notářský řád novelizoval (např. rozšířením předmětu 

úschovy), a není ani žádoucí, aby činnosti, které jsou svěřeny 

výlučně notářům, vykonávali konzulární úředníci, kteří 

nemusí mít ani právní vzdělání. Zajistit, aby konzulární 

úředníci poskytli českým občanům služby ve smyslu 

navrhovaných činností, lze podle našeho názoru i jiným 

způsobem. Potvrzení o žití, které od poživatelů starobního 

důchodu žijících v zahraničí požaduje ČSSZ, je předtištěný 

Akceptováno. 

 

Nadpis § 19 bude nově znít: 

„Činnosti notářské povahy“. 

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. V § 17 odst. 8 bude vypuštěn 

odkaz na § 19 odst. 2. 
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formulář, který vyplní žadatel a opatří jej ověřeným 

podpisem. Podpis přitom musí být ověřen subjektem, který je 

k ověření podpisu na území daného cizího státu k takové 

činnosti oprávněn, případně českým zastupitelským úřadem 

(viz formulář dostupný na webové stránce ČSSZ: 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/C0579A93-6376-41C5-

881E 0649A87088C9/0/POZC.pdf). Toto osvědčení není 

notářským osvědčením ve smyslu § 78 notářského řádu. 

Jedná se o legalizaci, tj. o ověření podpisu žadatele. Pokud 

jde o „zápis o úhradě nákladů vynaložených na konzulární 

ochranu“, není možné, aby taková listina měla účinky 

notářského zápisu, není-li sepsána notářem. Je-li smyslem 

§ 19 odst. 2 (ve spojení s § 17 odst. 8) upravit závazek 

občana, kterému byla poskytnuta finanční nebo materiální 

pomoc, náklady na tuto pomoc zpětně uhradit, lze s ním 

uzavřít smlouvu, případně vystavit písemné potvrzení, kde by 

svým podpisem stvrdil přijetí závazku k úhradě nákladů. 

V případě úschovy je možné, aby zastupitelský úřad uzavřel 

s občanem smlouvu o úschově ve smyslu § 2402 a násl. 

občanského zákoníku. Zásadně proto nesouhlasíme 

s nadpisem § 19 Notářská činnost a žádáme jeho vypuštění 

nebo nahrazení jiným výstižnějším nadpisem, který bude 

označovat zbývající činnosti upravené v § 19. Zásadně 

nesouhlasíme ani s formulací odst. 2 a žádáme jeho 

vypuštění. Tyto připomínky označujeme za zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

26. K § 20: Domníváme se, že působnost zastupitelských úřadů 

na úseku matrik by měla být upravena přímo ve věcně 

příslušném právním předpise tj. v zákoně č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení. Pokud stávající právní úpravu 

obsaženou v citovaném zákoně považuje předkladatel za 

neúplnou či nevyhovující, může navrhnout přímou novelu 

citovaného zákona. Pokud se týče odst. 2, žádáme jeho 

vypuštění bez náhrady, neboť jednak se jedná o nepřípustnou 

nepřímou novelu občanského zákoníku a dále proto, že pokud 

Akceptováno. 

 

V odstavci 1 bude návětí nově znít: „Zastupitelský úřad 

přijímá zejména žádosti o“. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Zastupitelský úřad zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup bližší podmínky uzavření manželství.“ 
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jsou pro uzavření sňatku splněny všechny podmínky 

stanovené právními předpisy, není možné uzavření sňatku 

odmítnout. Z výše uvedených důvodů žádáme vypuštění 

§ 20. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

27. K § 22: Druhá věta tohoto ustanovení týkající se náhrady 

nákladů na úkony zastupitelského úřadu v souvislosti 

s dědictvím by se měla uplatnit pouze v případě, obrátí-li se 

žadatel na zastupitelský úřad přímo. Dožádání soudů, resp. 

soudních komisařů (notářů) v rámci dědického řízení by měla 

být zastupitelskými úřady vyřizována bezplatně. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Slovo „osoby“ bude nahrazeno slovem „občana“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

28. K § 25 odst. 3: Doporučujeme první větu tohoto ustanovení 

vypustit bez náhrady pro nadbytečnost. Druhá věta je 

nesrozumitelná, doporučujeme ji přeformulovat. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

29. K § 26 odst. 5: Poslední větu tohoto ustanovení 

doporučujeme přeformulovat následovně: „Ministerstvo 

rozhodne, zda o žádosti o konzulární ochranu občanovi 

rozhodne zastupitelský úřad nebo ministerstvo.“. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

30. K § 28 odst. 3: V tomto ustanovení je použit pojem 

„nezvykle vysoké“ bez bližší specifikace. Není jasné, jak a na 

základě čeho ministerstvo určí, že se jedná o nezvykle vysoké 

náklady. Doporučujeme doplnit minimálně v důvodové 

zprávě. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

31. K § 31-33: Upozorňujeme, že skupinový nadpis k těmto 

paragrafům neodráží jejich obsah a doporučujeme změnu 

nadpisu. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

32. K § 31 odst. 1: Toto ustanovení je nesrozumitelné, možná 

patrně kvůli nadbytečnosti slova „namísto“. Doporučujeme 

přeformulovat tak, aby byl obsah oznámení pro adresáta zcela 

jednoznačný a srozumitelný. 

Akceptováno částečně. 

 

Odstavec 1 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

33. K § 31 odst. 2 a násled.: Z formulace tohoto ustanovení 

vyplývá, že osoba bude přijata do služebního poměru, ale 

nebude zařazena na služební místo k výkonu činností podle 

zákona o státní službě. Není proto jasné, jaké činnosti (za něž 

Akceptováno částečně. 

 

§ 31 bude upraven. 
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bude dostávat plat) bude vykonávat. Doporučujeme doplnit. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

34. K § 31 odst. 3: Poslední větu tohoto ustanovení považujeme 

za problematickou ve vztahu k § 36 odst. 4 zákona o státní 

službě. V případě, že navržené pravidlo zůstane zachováno, 

žádáme, aby mohlo platit i obráceně (tj. aby zvláštní část 

zkoušky podle zákona o státní službě mohla nahradit zvláštní 

část zkoušky podle zákona o zahraniční službě). K tomu je 

však potřeba provést přímou novelu příslušných právních 

předpisů. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

 

Bude doplněno zmocňovací ustanovení upravující bližší 

podmínky předmětné zkoušky. Nový odstavec bude znít: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“  

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

35. K § 32 odst. 4: Doporučujeme upřesnit, jakým způsobem 

(formou) stanoví státní tajemník vzdělávací program. 
Vysvětleno. 

 

§ 32 odst. 4 bude nově znít: 

„V případě postupu podle odstavce 2 a 3 se § 31 nepoužije.“ 

 36. K § 33 odst. 3: V návaznosti na poslední větu tohoto 

odstavce žádáme doplnit, ve kterých případech bude 

rozhodovat náměstek pro státní službu. Není totiž určité 

a z textu zákona nevyplývá, kdy a proč se přenese 

rozhodování na jiný subjekt. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 
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c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

37. K § 34 odst. 2: Z důvodové zprávy nevyplývá, proč se 

navrhuje pouze částečné vyloučení správního řádu a není 

jasný procesní postup při rozhodování o změně služebního 

poměru. V tomto smyslu žádáme ustanovení přepracovat 

a doplnit důvodovou zprávu. Tuto připomínku označujeme 

za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

38. K § 39: Z důvodu právní jistoty pro zaměstnance by důvody 

pro jejich odvolání měly být uvedeny přímo v zákoně 

(analogicky viz § 60 zákona o státní službě). Méně komfortní 

a poněkud nejistá situace nastane, když odvolání může být 

realizováno bez uvedení důvodů, ale i tuto úpravu náš právní 

řád obsahuje (zákoník práce). Nelze však souhlasit 

s navrhovanou formulací „jakékoliv důvody“, protože je 

bezbřehá a neurčitá, u zaměstnance vyvolává vysoký stupeň 

nejistoty a může vést k obtížně řešitelným sporům. Z výše 

uvedených důvodů žádáme úpravu textu případně doplnění 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 60 odst. 4 zákona o státní 

službě, ze kterého se navrhuje ustanovení vypustit. 
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odvolacích důvodů. Tuto připomínku označujeme za 

zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

39. K § 42 odst. 1 a 2: Ustanovení, že vedoucí pracovník si určí 

dva resp. tři zástupce současně, je neurčité, neboť zastupovat 

obecně může jen jeden. Pokud by se připustilo, že vedoucího 

zastupuje v plném rozsahu práv a povinností více osob, 

nebylo by jasné, kdo má právo na konečný verdikt v dané 

věci. V případě, že se jedná o zastupování vybraných 

činností, může být zástupců více s přesným vymezením 

oblastí, které budou zastupovat tak, aby nedošlo k překrývání. 

Žádáme toto ustanovení buď vypustit nebo přeformulovat. 

Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

V odstavci 1 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje náměstka pro řízení 

sekce v rozsahu činnosti vymezené náměstkem pro řízení 

sekce.“ 

 

V odstavci 2 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje vedoucího stálého 

zastoupení v rozsahu činnosti vymezené vedoucím stálého 

zastoupení.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

40. K § 43 a násled.: V souvislosti s poskytováním osobních 

příplatků se v návrhu zákona používá formulace „má nárok“. 

S použitou formulací nesouhlasíme a vzhledem k tomu, že 

o osobním příplatku rozhoduje zaměstnavatel (na základě 

kritérií stanovených právními předpisy), žádáme dotčený 

výraz nahradit formulací: „může být přiznán osobní příplatek 

až do výše 100%“. Zároveň žádáme doplnit, aby přiznání 

osobního příplatku při horní hranici bylo podmíněno 

vynikajícími výsledky služebního hodnocení. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 43 odst. 1 bude nově znít: 

„Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

41. K § 45: Dáváme ke zvážení vypuštění tohoto ustanovení pro 

nadbytečnost. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

42. K § 49 odst. 2: Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným 

právem pro diplomatické pracovníky přijímat jakékoliv dary 

či výhody v neomezené výši. Tímto ustanovením se vytváří 

nebezpečné a nepřijatelné korupční prostředí. Žádáme 

ustanovení vypustit bez náhrady a ponechat tuto oblast právní 

Akceptováno částečně. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Diplomatický pracovník je oprávněn přijímat v souvislosti 

s výkonem zahraniční služby dary nebo jiné výhody 
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úpravě dle zákona o státní službě. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

v hodnotě přesahující částku stanovenou zákonem o státní 

službě, odpovídá-li to protokolárním zvyklostem; pravidla 

pro nakládání s takto přijatými dary a jinými výhodami 

upravuje služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následujícím způsobem. 

„V diplomatické praxi je zcela běžné vzájemné předávání 

darů při setkání se zahraničním partnerem. Jedná se 

zpravidla o oficiální přijetí titulářů (vedoucích 

zastupitelských úřadů) po příjezdu do přijímajícího státu, 

zahraniční návštěvu nebo jiná oficiální setkání. Odmítnutí 

takovéhoto daru není z protokolárních důvodů možné na 

rozdíl od situací, na které míří ustanovení § 77 odst. 1 písm. 

j) zákona o státní službě. Situace, na kterou míří návrh 

zákona o zahraniční službě, nemá s ohledem na okolnosti 

korupční potenciál.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

43. K § 54: Důvodová zpráva uvádí, že se jedná o pouhé 

přenesení § 149 odst. 3 zákona o státní službě. S tímto 

tvrzením se však nemůžeme ztotožnit, neboť ustanovení 

§ 149 odst. 3 nebylo převzato komplexně, ale bylo z něho 

vypuštěno slovo „též“, což podstatně mění významový obsah 

§ 149 zákona o státní službě. Žádáme, aby osobní příplatek 

byl propojen i se služebním hodnocením. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 54 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

44. K § 56: Toto ustanovení má pouze informační charakter, 

žádáme jeho vypuštění bez náhrady. Pokud jde o poznámku 

pod čarou č. 35, upozorňujeme, že uvedené nařízení vlády 

č. 62/1994 Sb. bylo vydáno na základě zákonného zmocnění 

obsaženého v zákoně č. 119/1992 Sb. Tento zákon však byl 

s účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 262/2006 Sb. 

Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 56 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

45. K § 58: Dáváme ke zvážení vypustit toto ustanovení z textu 

zákona a zapracovat ho do prováděcího právního předpisu. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 46. K § 60 odst. 3: Toto ustanovení je rozporuplné Akceptováno. 
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spravedlnosti a nesrozumitelné, doporučujeme jeho přeformulaci tak, aby 

bylo jednoznačné. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

47. K § 61 odst. 1: Doporučujeme první část tohoto ustanovení 

upravit takto: „Státní zaměstnanec v ministerstvu podléhá 

hodnocení při výkonu služby;“. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d) výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

48. K § 63: Navržený postup pro zvyšování výdajů státního 

rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu nelze 

s ohledem na platnou právní úpravu akceptovat a žádáme 

vypuštění celého ustanovení bez náhrady. 

Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

49. K části druhé bod 5.: Považujeme nově navrhované písm. q) 

za nadbytečné vzhledem k existenci písm. n) v témže 

paragrafu. Žádáme vypustit bez náhrady nebo doplnit 

důvodovou zprávu o vysvětlení rozdílu (nemožnosti 

subsumovat pod písm. n) i obsah nově navrhovaného písm. q) 

a nutnosti zařadit nové písmeno. 

Akceptováno částečně. 

 

Bude doplněno do důvodové zprávy. 
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Ministerstvo 

spravedlnosti 

50. K části druhé bod 12: Z textu nově navrhovaného § 67a lze 

dovodit, že státní zaměstnanci ostatních resortů, kteří budou 

vysíláni k výkonu práce nebo funkce v mezinárodní 

organizaci prostřednictvím MZV, nebudou po dobu vyslání 

v režimu státní služby, ale výkonu práce dle zákoníku práce. 

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme a žádáme ustanovení 

buď vypustit nebo upravit. Tuto připomínku označujeme 

za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Návrh § 67a zákona o státní službě bude upraven v souladu 

s návrhem MV tak, aby se doba vyslání národního experta 

do mezinárodní organizace považovala za výkon služby. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

51. K části druhé bod 14.: Zásadně nesouhlasíme s návrhem na 

vypuštění věty druhé § 109 odst. 2, neboť vyslání expertů do 

zahraničí např. na studijní pobyty považujeme za zvýšení 

vzdělání státních zaměstnanců. Žádáme ponechání stávající 

úpravy zákona o státní službě v tomto ustanovení 

v nezměněné podobě. Tuto připomínku označujeme za 

zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Návrh MV rovněž předpokládá vypuštění § 109 odst. 2 věty 

druhé. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Zásadní připomínky: 

1. Obecně k materiálu: Návrh v současné podobě dle našeho 

názoru skýtá množství interpretačních problémů. Jako příklad 

lze uvést navrhovaný § 60, ve kterém není zcela zřejmý vztah 

mezi prohlubováním a zvyšováním vzdělání státních 

zaměstnanců obecně podle zákona o státní službě 

a vzděláváním diplomatických, administrativních 

a technických pracovníků specificky upraveným v tomto 

ustanovení. Rovněž není zřejmé, zda se na zaměstnance 

v zahraniční službě, kteří nejsou ve služebním poměru podle 

zákona o státní službě, budou vztahovat pravidla vzdělávání 

podle zákona o státní službě, či nikoliv. Tyto nesrovnalosti 

vycházejí z nejasného přístupu předkladatele: zda upravit 

v zásadě komplexně zahraniční službu s využitím některých 

prvků zákona o státní službě, nebo upravit pouze odchylky od 

obecné úpravy státní služby. Předkladatel by se měl přiklonit 

k jedné z variant a precizovat znění jednotlivých ustanovení, 

aby nevznikaly interpretační obtíže zejména při prolínání se 

zákonem o státní službě. 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  

 

Z předloženého návrhu zákona i z důvodové zprávy 

jednoznačně vyplývá záměr předkladatele. Navrhovaný 

zákon bude lex specialis k zákonu o státní službě 

a k zákoníku práce. 

V návaznosti na připomínky uplatněné jinými 

připomínkovými místy bude upraveno znění některých 

paragrafů, zejména § 12 a 13, § 31 až 36, § 42 až 44, § 46 

a 47, § 50, § 53 a § 61. 
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Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

2. Obecně k materiálu: Požadujeme uvést materiál do souladu 

s usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632 

schváleným materiálem - Akční plán pro vyrovnané 

zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 

– 2018, zejména pak s opatřeními C - Úkoly pro oblast 

veřejné správy a dalších institucí veřejného zájmu. Zároveň 

požadujeme v této souvislosti doplnit důvodovou zprávu 

o zhodnocení dopadů předkládaného materiálu ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů. 

Akceptováno částečně. 

 

Není zřejmé, v jakých částech by měl být zákon uveden do 

souladu s akčním plánem zabývajícím se vyrovnaným 

zastoupením žen a mužů v rozhodovacích pozicích.  

 

Důvodová zpráva bude v daném ohledu doplněna.  

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

3. K  § 4 odst. 3 a 4 návrhu zákona: O zřizování a rušení 

zastupitelských úřadů by měla rozhodovat vláda, nikoliv 

ministr zahraničních věcí po projednání se státním 

tajemníkem. Důvodem je zejména skutečnost, že podle 

kompetenčního zákona má MZV řídit zastupitelské úřady 

v zahraničí, nikoliv je zřizovat. S tím souvisí role státního 

tajemníka. Nedomníváme se, že má existovat jakákoliv role 

státního tajemníka při projednávání zřizování a rušení 

zastupitelských úřadů. Role státního tajemníka je 

jednoznačně dána zákonem o státní službě. 

Vysvětleno.  

 

V současné době tato otázka není nikde upravena. Ostatně 

ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na žádnou 

právní úpravu neodkazuje, pouze uvádí politický argument, 

že „by měla rozhodovat vláda“. Za této situace nic nebrání 

svěřit zákonem tuto kompetenci ministrovi zahraničních 

věcí. 

 

Státní tajemník bude mít povinnost informovat/projednat 

změny s náměstkem ministra pro státní službu.  

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Znění odstavce 3 vychází ze stávající praxe. Zastupitelské 

úřady jsou jakožto organizační útvar součástí organizační 

struktury MZV. Zřízení nebo zrušení zastupitelského úřadu 

je tudíž změnou organizační struktury MZV podle § 19 odst. 

2 zákona o státní službě. Z toho důvodu je rozhodnutí 

ministra o zrušení nebo zřízení velvyslanectví, stálé mise 

nebo styčného úřadu předkládáno vládě pouze pro 

informaci, a to z důvodu politické důležitosti. V případě 

konzulárních úřadů nebo zvláštní mise takovýto postup není 

nutný vzhledem k úkolům, které tyto úřady vykonávají.“ 

Ministerstvo 

školství, 

4. K § 18 odst. 8 ž 10 návrhu zákona: Požadujeme 

specifikovat a detailněji vymezit (např. i ve vyhlášce), jak má 
Akceptováno. 
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mládeže a 

tělovýchovy 

předmětná zkouška fungovat. Z ustanovení není vůbec 

zřejmé (ani v základních obrysech), před kým se bude 

zkouška skládat ani jak bude probíhat. 

V § 18 bude vložen nový odstavec 8, který bude znít: 

„(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup pro provádění 

ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a bližší podmínky 

pro složení zkoušky.“ 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

5. K § 33 návrhu zákona: V návrhu uvedené podrobnosti 

o personální radě považujeme za nedostačující. Její početní 

a funkční složení a nominace členů by nemělo být upraveno 

služebním předpisem, ale přímo v zákoně (obdobně, jako 

jsou tyto základní údaje týkající se výběrových komisí 

upraveny v zákoně o státní službě).  Teprve na základě tohoto 

zákonného vymezení by měl státní tajemník v MZV po 

předchozím projednání s ministrem a v souladu s jeho 

stanoviskem vydat služební předpis, kterým se stanoví 

jmenovité složení personální rady, a další služební předpis 

o podmínkách výkonu činnosti personální rady, včetně jejího 

statutu. 

Akceptováno. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 
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(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

6. K Hlavě V návrhu zákona: Z předloženého materiálu není 

zřejmé, která ustanovení zákona o státní službě mají být 

uplatněna v celém rozsahu, která v omezeném rozsahu a která 

se neuplatní vůbec. Z některých ustanovení pak nabýváme 

dojmu, že jdou zcela nad rámec zákona o státní službě 

a popírají jím zavedené zásady (viz např. § 31 odst. 2. § 32 

aj.). V souladu s připomínkou č. 1 požadujeme důkladnou 

revizi této hlavy ve vztahu k zákonu o státní službě (popř. 

i k zákoníku práce - viz např. § 38, který je dle našeho názoru 

problematický, neboť obdobné užití navrhovaných 

ustanovení ve vtahu k zaměstnancům není vhodné a možné). 

Akceptováno částečně. 

 

§ 31 bude nově znít: 

„(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 
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§ 32 bude nově znít: 

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a)  postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b)  lze-li volné služební místo obsadit státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě 

v ministerstvu nebo na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu podle § 31, nebo  

c)  jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 

odst. 1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 

rozhodne státní tajemník ministerstva o přijetí do služebního 

poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na 

služební místo představeného anebo o zařazení na služební 

místo nebo jmenování na služební místo představeného na 

návrh personální rady. Odmítne-li státní tajemník 

v ministerstvu návrh personální rady, požádá jí o předložení 

nového návrhu.  

(2) Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.  

(3) Výběrové řízení podle zákona o státní službě se koná 

vždy, je-li služební místo uvolněno v důsledku skončení 

služebního poměru podle § 72 až 74 zákona o státní službě.  

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.  

(5) Na služební místo uvolněné v souvislosti se střídáním 

výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí nelze zařadit 
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státního zaměstnance postupem podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, ledaže se jedná o státního zaměstnance ve 

služebním poměru v ministerstvu.“ 

 

§ 38 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Připomínky: 

1. Obecně k návrhu zákona: Za účelem sjednocení 

terminologie v rámci pracovního práva doporučujeme 

nahradit slovo „vztahy“ slovem „poměry“ (viz např. § 1 

písm. d), § 64, nadpis Hlavy V). 

Neakceptováno. 

 

Zákoník práce přímo v § 1 písm. a) používá pojem 

„pracovněprávní vztahy“. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

2. K § 10 odst. 1, 2 a 3 návrhu zákona: V rámci soudržnosti 

terminologie doporučujeme nahradit pojmy „vedoucí 

zastupitelského úřadu, který je velvyslanectvím“ a „vedoucí 

zastupitelského úřadu podle § 5“ např. pojmem „vedoucí 

velvyslanectví“, popř. terminologii jiným způsobem sjednotit 

tak, aby se pro vyjádření totožného neužívaly dva různé 

popisy.  

Neakceptováno. 

 

Pojem „vedoucí zastupitelského úřadu“ je zaužívaný. 

V odstavci 2 druhá věta je použitý odkaz na § 5 z důvodu 

zbytečného opakování. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

3. K § 10 odst. 3 návrhu zákona: Doporučujeme rozvést 

(alespoň v důvodové zprávě) jakým způsobem ministr 

stanoví rozsah činnosti nerezidentního vedoucího 

zastupitelského úřadu vykonávajícího funkci z ministerstva.   

Akceptováno. 

 

Na konec odstavce bude doplněno slovo „rozhodnutím“. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

4. K § 23 a § 17 návrhu zákona: V rámci systematiky 

a přehlednosti právního předpisu doporučujeme § 23, popř. 

celý díl 2, přesunout za § 17. Při této změně by následně bylo 

možné vypustit § 23 odst. 1, který v současném návrhu 

působí matoucím dojmem, neboť dle našeho názoru pouze 

opakuje to, co je již normováno v § 17. 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o transpoziční ustanovení. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

5. K § 31 odst. 2 návrhu zákona: Doporučujeme vypustit 

čárku za slovy „zahraniční služby“. 
Akceptováno. 

 

Odstavec 2 byl vypuštěn. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

6. K § 44 odst. 1 návrhu zákona: Dáváme ke zvážení, zda je 

vhodné možnost osobního příplatku v textu zákona 

formulovat jako subjektivní právní nárok jednotlivce 

Akceptováno. 

 

§ 44 bude nově znít: 
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tělovýchovy v momentě, kdy nejnižší hranice osobního příplatku není 

určena. I z důvodové zprávy navíc vyplývá, že autoři zákona 

měli spíše na mysli možnost daný příplatek jako odměnu 

přiznat (nikoli povinnost tak učinit). Doporučujeme proto 

ustanovení v tomto smyslu přeformulovat. 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 

míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

7. K § 61 návrhu zákona: Dáváme ke zvážení, zda by služební 

hodnocení při výkonu zahraniční služby, včetně zaměstnanců 

na ministerstvu, mělo být takto zásadně odlišné od 

služebního hodnocení prováděného podle zákona o státní 

službě. Vzhledem k připomínce č. 1 a 2 doporučujeme zvážit 

takovou dikci, která by odkazovala na služební hodnocení 

podle zákona o státní službě s mírnými odchylkami (pokud 

jsou opodstatněné – což by mělo být důkladně rozebráno 

v důvodové zprávě). Doporučujeme také vyřešit způsob 

hodnocení zaměstnanců v zahraniční službě, kteří nebudou ve 

služebním poměru. 

Akceptováno. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo Obecně k návrhu: Akceptováno částečně, v ostatním vysvětleno. 
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vnitra 1. Předkládaný návrh zákona o zahraniční službě zásadním 

způsobem zasahuje do zásad státní služby, na kterých je 

vystaven zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Předkladatel 

v důvodové zprávě uvádí, že odlišná právní úprava pro oblast 

zahraniční služby je zvolena z důvodu jejích specifik. Je třeba 

zdůraznit, že právní úprava státní služby, jež je stanovena 

zákonem o státní službě, stojí na zásadách a požadavcích 

vtělených do Dohody o partnerství pro programové období 

2014 – 2020 schválené Evropskou komisí. Na tomto místě je 

nezbytné připomenout, že se jedná zejména o zásadu 

stability, apolitičnosti, transparentnosti, spravedlivého 

odměňování a profesionalizace státní správy. Vláda České 

republiky se ve zmíněné dohodě také zavázala, že zákon 

o státní službě bude mít všeobecnou působnost, tedy že se 

bude vztahovat na všechny subjekty a zaměstnance 

vykonávající státní službu. Z návrhu je patrné, že pravidla 

stanovená zákonem o státní službě jsou přizpůsobována 

specifikům zahraniční služby. Návrh by se měl omezit na 

využití již existujících institutů zákona o státní službě 

a zavádět odchylky pouze v nezbytných případech 

specifických pro zahraniční službu. Řada navržených změn je 

dle našeho názoru nesystémová a často zakládá nerovnost 

státních zaměstnanců. Navrhujeme proto předkladateli, aby 

v úzké spolupráci s věcným gestorem zákona o státní službě, 

tj. Ministerstvem vnitra, celý materiál přepracoval tak, aby na 

jednu stranu reflektoval specifika výkonu zahraniční služby, 

na druhou stranu nezaváděl neodůvodněné odlišnosti od 

zákona o státní službě.  

 

Předně je třeba uvést, že zákon o státní službě žádné zásady 

– na rozdíl od návrhu zákona o zahraniční službě – 

neobsahuje. Není proto zřejmé, jaké zásady má Ministerstvo 

vnitra na mysli, natož aby bylo možné tvrdit, že do nich má 

být tímto návrhem zákona zasahováno.  

 

Pokud jde o zmíněnou Dohodu o partnerství a zde uvedené 

zásady „stability, apolitičnosti, transparentnosti, 

spravedlivého odměňování a profesionalizace státní správy“, 

tak není zřejmé, čím konkrétně do nich měl návrh zákona 

o zahraniční službě zasahovat.  

 

S myšlenkou, že zákon o zahraniční službě by se měl od 

zákona o státní službě odchylovat pouze v těch případech, 

kdy je to zdůvodnitelné specifiky zahraniční služby, se 

Ministerstvo zahraničních věcí zcela ztotožňuje. V tomto 

smyslu bude upraven § 64 návrhu, který bude nově znít: 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na služební 

vztahy upravené tímto zákonem ustanovení zákona o státní 

službě a na pracovněprávní vztahy upravené tímto zákonem 

ustanovení zákoníku práce.“ 

 

Co se týče údajného vzniku nerovnosti státních 

zaměstnanců, je třeba porovnávat jejich postavení 

komplexně, tj. včetně nároků na ně kladených (znalost cizích 

jazyků, nutnost být držitelem bezpečnostní prověrky na 

stupeň T, výkon služby v rizikových podmínkách atd.), 

a nečinit zjednodušené závěry na základě několika 

ustanovení navrhovaného zákona.  

Ministerstvo 

vnitra 

2. Považujeme za nezbytné vyjasnit vztah navrhovaného zákona 

k zákonu o státní službě a k zákoníku práce, neboť jejich 

subsidiární aplikace dle předložené podoby § 64 vyvolává 

otázky. Zejména upozorňujeme, že zákon o státní službě je 

Akceptováno.  

 

Jak uvádí důvodová zpráva, zákon o zahraniční službě by 

měl být lex specialis ve vztahu k zákonu o státní službě. 
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založen nikoli na subsidiaritě pracovněprávního kodexu, 

nýbrž na delegaci týkající se jednotlivých ustanovení 

zákoníku práce. Předkladatel by tedy měl jednoznačně určit, 

jaká právní úprava se na jednotlivé situace související se 

zahraniční službou použije.  

Z hlediska výkladu právních norem se jedná o obecně 

známý koncept, který nevyžaduje další vysvětlení. Jinak 

bude platit pro státní zaměstnance v Ministerstvu 

zahraničních věcí zákon o státní službě, včetně 

delegovaných ustanovení zákoníku práce. V tomto smyslu 

bude upraven § 64 návrhu, který bude nově znít: 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na služební 

vztahy upravené tímto zákonem ustanovení zákona o státní 

službě a na pracovněprávní vztahy upravené tímto zákonem 

ustanovení zákoníku práce.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

3. Účelem celé hlavy V je upravit některé instituty spojené 

s výkonem služby odlišně od zákona o státní službě. Poměrně 

značné množství navrhovaných úprav pak souvisí 

s přesuny státních zaměstnanců k výkonu služby v zahraničí 

a zpět, přičemž dle návrhu by tyto přesuny byly řešeny 

pomocí přesunu mezi systemizovanými služebními místy. 

V tomto smyslu by bylo vhodnější provést novelizaci zákona 

o státní službě, kterou by byla upravena specifika 

„převedení“ státního zaměstnance k výkonu zahraniční 

služby. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno.  

 

Jak uvedeno ve vypořádání k předchozí připomínce, zákon 

o zahraniční službě by měl být lex specialis ve vztahu 

k zákonu o státní službě. Specifika týkající se výkonu 

zahraniční služby v Ministerstvu zahraničních věcí by měla 

být proto řešena právě tímto speciálním zákonem.  

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně ke vztahu zákona k příslušníkům bezpečnostních 

sborů: 
Z předloženého návrhu zákona, ani z důvodové zprávy, není 

zřejmé, zda se návrh zákona vztahuje také na příslušníky 

bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičský 

záchranný sbor České republiky, Úřad pro zahraniční styky 

a informace, Bezpečnostní informační služba, Celní správa 

České republiky, Vězeňská služba České republiky) a příslušníky 

Armády České republiky.  

Požadujeme vysvětlit, zda se návrh zákona na tyto osoby 

vztahuje či nikoliv. Pokud by se na ně zákon nevztahoval, měla 

by být tato skutečnost v zákoně i v důvodové zprávě výslovně 

uvedena. Ovšem v takovém případě vyvstává otázka, čím 

Vysvětleno.  

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Ustanovení § 2 písm. a) definuje pro účely zákona 

o zahraniční službě pojem „zahraniční služba“ jako činnosti 

v působnosti Ministerstva zahraničních věcí, které vyplývají 

z úkolů vymezených pro Ministerstvo zahraničních věcí 

v § 6 kompetenčního zákona. Zároveň se stanoví, že 

působnost jiných státních orgánů v oblasti zahraniční služby 

není zákonem o zahraniční službě dotčena, tj. zákon výkon 

zahraniční služby spadající do oblasti působnosti jiných 

státních orgánů neřeší. Zákon tak odráží skutečnost, že 

ačkoli jádro zahraniční služby spadá v souladu s § 6 
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se budou řídit záležitosti upravené v návrhu zákona, které by se 

jich mohly týkat (např. přiznávání diplomatických a konzulárních 

hodností, přeložení za účelem vyslání, práva a povinnosti atd.). 

Obecně lze konstatovat, že pokud by se zákon na tyto příslušníky 

vztahovat měl, byla by nezbytná celková revize návrhu. 

V takovém případě bychom považovali z věcného hlediska za 

problematický zejména § 13, konkrétně jeho odstavec 3, podle 

kterého by tito příslušníci nesměli činit úkony jménem vysílající 

organizace, což by de facto popíralo jejich postavení. 

V této souvislosti připomínáme existenci bilaterálních dohod 

uzavřených mezi ministerstvy vnitra a zahraničních věcí 

(například o vysílání a činnosti styčných důstojníků při 

zastupitelských úřadech České republiky ze dne 21. července 

1998, ve znění dodatků, a prováděcí protokol k provedení čl. 8 

a 9 této dohody ze dne 22. září 1999). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

kompetenčního zákona do působnosti Ministerstva 

zahraničních věcí, je zahraniční služba rovněž přímo 

vykonávána také některými dalšími státními orgány a tyto 

orgány za účelem výkonu zahraniční služby přímo vysílají 

své pracovníky do zahraničí.  

Důsledkem této konstrukce je, že zákon o zahraniční službě 

se nebude vztahovat na zaprvé vysílání k výkonu služby 

v zahraničí v případě zaměstnanců, kteří jsou ve služebním 

poměru podle jiného právního předpisu (zákon č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostním sborů 

nebo zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a jsou na 

tomto základě přímo vysílání do zahraničí dotčeným státním 

orgánem, a zadruhé na státní zaměstnance zařazené v jiném 

ministerstvu a vysílané k výkonu služby v zahraničí podle 

§ 67 zákona o státní službě přímo dotčeným služebním 

orgánem (např. státní zaměstnanci zařazení v Ministerstvu 

obrany, kteří jsou vysílaní k výkonu služby v zahraničí na 

Stálou delegaci při NATO přímo Ministerstvem obrany).„ 

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně ke vztahu ke speciálním úpravám: 

Zdůrazňujeme, že v souvislosti s projednáváním 

předloženého návrhu zákona o zahraniční službě by měla být 

celkově vyjasněna koncepce této právní normy a její vztah ke 

speciálním právním úpravám, které regulují matriční, ověřovací 

a státoobčanskou agendu. Považujeme za nezbytné vyjasnit, 

v jakém rozsahu bude zákon o zahraniční zákon recipovat 

ustanovení, která jsou již obsažena v těchto speciálních právních 

předpisech. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Zákon o zahraniční službě poskytuje ucelený přehled 

konzulárních činností vykonávaných zastupitelskými úřady. 

Výkon matriční, ověřovací a státoobčanské agendy 

zastupitelskými úřady, resp. MZV upravuje zákon 

o zahraniční službě pouze v případě, že je taková úprava 

nezbytná vzhledem k chybějící právní úpravě. Zákon 

o zahraniční službě nepředpokládá změnu stávajících 

platných zákonů ani přejímání úpravy obsažené v jiných 

zákonech týkajících se výkonu matriční, ověřovací nebo 

státoobčanské agendy. Ve věcech neupravených v zákoně 

o zahraniční službě se bude zastupitelský úřad, resp. MZV 

při výkonu výše uvedených agend nadále řídit stávající 

platnou právní úpravou (např. zákon o státním občanství 

nebo zákony o volbách). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 89 (celkem 187) 

Ministerstvo 

vnitra 

K názvu zákona: 

Některé části návrhu obsahují právní úpravu nekorespondující 

s názvem zákona. Jde zejména o ustanovení upravující 

„postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České 

republiky v zahraničí a jejich činnost“ [vizte § 1 odst. 1 písm. b) 

a další] a o část první hlavu VI. Uvedená ustanovení požadujeme 

ze zákona vypustit, popřípadě použít jiný, přesnější název zákona 

(zkrácený název zákona může zůstat stejný). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Otázka postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů je 

integrálním elementem fungování každé zahraniční služby. 

V tomto smyslu není třeba název návrhu zákona měnit. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 písm. b) a h):  
V písmeni b) je uvedeno, že administrativní pracovník vykonává 

zahraniční službu, následně je v písmeni h) řečeno, že 

administrativní pracovník vykonává činnosti považované za 

výkon zahraniční služby a se zahraniční službou související. Tato 

ustanovení spolu nekorespondují a požadujeme vyjasnit, jaký je 

rozdíl mezi administrativním pracovníkem dle písmene b) a h), 

tedy která administrativní činnost má a která nemá být 

vykonávána ve služebním poměru, resp. poměru pracovním.  

V této souvislosti je také nejasné, zda místní síla může vykonávat 

zahraniční službu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„V podmínkách Ministerstva zahraničních věcí vykonává 

administrativní pracovník zahraniční službu, jestliže působí 

například jako konzulární referent. Činnost související se 

zahraniční službou vykonává administrativní pracovník 

například v pracovním zařazení jako účetní. 

 

Místní síla, která je zaměstnaná podle pracovněprávních 

předpisů přijímajícího státu, může vykonávat pouze činnosti 

nebo práce související se zahraniční službou, mezi které 

patří například práce recepční, telefonistky, tlumočníka 

a dále servisní nebo jiné pomocné práce.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 3: 

Návrh zákona zavádí v § 64 subsidiární působnost zákona 

o státní službě a zákoníku práce. V § 3 jsou pak vymezeny 

zásady, v jejichž souladu má být zahraniční služba vykonávána. 

Navrhujeme tyto zásady neuvádět taxativním výčtem, neboť 

v tom případě by byly vyloučeny z aplikace zásady výkonu státní 

služby podle zákona o státní službě i zásady plynoucí ze 

zákoníku práce. Tento nedostatek lze odstranit doplněním slova 

„zejména“ v návětí § 3. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Návětí bude nově znít:  

„Zahraniční služba je vykonávána zejména v souladu se 

zásadami“. 

Ministerstvo K § 4: 1. Akceptováno. 
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vnitra 1.  Prostřednictvím § 4 je definován zastupitelský úřad, přičemž 

upozorňujeme, že pro výkon státoobčanské agendy obsahuje 

zákon o státním občanství České republiky speciální definici 

zastupitelského úřadu České republiky (§ 27 odst. 4), ze které 

vyplývá, že zastupitelským úřadem se rozumí zastupitelský úřad 

nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního 

úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. 

Předpokládáme, že ustanovení zákona o státním občanství České 

republiky bude i nadále v poměru speciality vůči zákonu 

o zahraniční službě a z úkonů na úseku státního občanství budou 

vyloučeni honorární konzulové (resp. jejich faktická 

činnost na úseku státního občanství bude připuštěna a upravena 

metodikou, tak jako je tomu v současné době). Považujeme za 

nezbytné tuto otázku nastínit alespoň v důvodové zprávě. 

2. Z odstavce 1 (a také § 52 rozpočtových pravidel a z § 1 odst. 2 

nařízení vlády č. 92/2015, o pravidlech pro organizaci služebního 

úřadu) vyplývá, že zastupitelské úřady jsou organizačními útvary 

ministerstva. Dovolujeme si upozornit, že při zřízení 

či zrušení zastupitelského úřadu dochází ke změně organizační 

struktury Ministerstva zahraničních věcí a je tedy třeba 

postupovat dle ustanovení § 19 zákona o státní službě. 

Požadujeme v tomto smyslu ustanovení § 4 upravit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Ministr ve svém rozhodnutí nemůže stanovit rozsah výkonu 

činnosti, který by přesahoval právní rámec daný platnou 

právní úpravou nebo s ní byl v rozporu. Zastupitelský úřad 

může vykonávat konzulární činnosti pouze v rozsahu 

vymezeném nejen zákonem o zahraniční službě, ale rovněž 

jinými právními předpisy.“ 

 

2. Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„V případě, kdy je s ohledem na zahraničněpolitický vývoj 

potřeba zřídit nový zastupitelský úřad v zahraničí, je zřejmé, 

že součástí takového kroku musí nutně být zvýšení 

systemizace ministerstva. Z důvodu zajištění větší flexibility 

bude v takovém případě vyloučen postup podle zákona 

o státní službě s tím, že zvýšení systemizace spojené 

s obsazením takto zřizovaného úřadu bude vláda schvalovat 

současně s předloženou informací o rozhodnutí ministra 

o zřízení úřadu podle § 4 odst. 3. Návrh na změnu 

systemizace bude předkládán po dohodě s Ministerstvem 

vnitra a Ministerstvem financí.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 4 odst. 3: 

Připomínáme, že zřizování nebo rušení zastupitelských úřadů 

souvisí se systemizací služebních míst, kterou schvaluje také 

vláda. Navrhovaná kompetence ministra zahraničních věcí, byť 

odpovídá existujícímu stavu, je tímto do určité míry podmíněna 

a je proto otázkou, zda ve vlastním procesu zřizování či rušení 

zastupitelských úřadů roli vlády omezit jen na příjemce 

informace.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude upravena, viz předcházející 

vypořádání připomínky. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 3: 

Nesouhlasíme s navrženým zněním a požadujeme text 
Akceptováno. 
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přeformulovat, neboť považujeme za zmatečné uvádět, že Stálé 

zastoupení při Evropské unii „připravuje a projednává návrhy 

právních předpisů Evropské unie“. Příprava legislativních návrhů 

je primárně úkolem Evropské komise, nikoliv členských států, 

byť v oblasti Rady pro spravedlnost a vnitřní věci nelze 

vyloučit možnost podání společného legislativního návrhu 

několika členských států, což připouští Lisabonská smlouva. 

Nebude tak ale činit samo Stálé zastoupení (realizace je možná 

jen v součinnosti s ústředím, a to dokonce nikoliv v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničních věcí, ale především s věcným 

gestorem daného návrhu). V zákoně proto nemůže být uvedena 

samostatná působnost Stálého zastoupení v Bruselu v oblasti 

projednávání (a dokonce i navrhování) legislativních návrhů, 

neboť by tato skutečnost popírala roli gestorů.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 4: 

Předmětné ustanovení uvádí, že zvláštní pravidla pro organizaci 

stálého zastoupení stanoví vláda nařízením, přičemž v poznámce 

pod čarou je odkazováno na nařízení vlády č. 92/2015 Sb., 

o pravidlech pro organizaci služebního úřadu. Není tedy zřejmé, 

co je vlastním účelem tohoto ustanovení. Pokud má jít 

o zmocnění k vydání nařízení vlády, není možné doplňovat 

odkaz na konkrétní prováděcí předpis - je ale samozřejmě možné, 

že by nařízení vlády č. 92/2015 Sb. bylo ve výsledku prováděcím 

přepisem k § 205 písm. a) zákona o státní službě i předmětného 

ustanovení zákona o zahraniční službě. Pokud by mělo jít ale 

o pouhý odkaz na zvláštní (jinou) právní úpravu, byl by § 6 odst. 

4 formulován špatně. Navíc by byl s ohledem na deklarovanou 

subsidiaritu zákona o státní službě nadbytečný, na druhou stranu 

však zmíněné nařízení vlády žádná specifika stálého zastoupení 

neupravuje. Požadujeme proto § 6 odst. 4 v návaznosti na výše 

uvedené přepracovat.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 4 bude vypuštěn. 

Ministerstvo K § 8 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. d): Vysvětleno.  
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vnitra Na základě § 4 odst. 2 písm. d) má být zvláštní mise považována 

za zastupitelský úřad, který je podle odstavce 1 organizačním 

útvarem ministerstva. Zvláštní mise je charakteristická 

především tím, že je dočasná. Může se jednat jen o krátkodobou 

misi za účelem jednání o určitých otázkách, což potvrzuje 

předkladatel v důvodové zprávě (v komentáři k§ 8), kdy sám 

uvádí, že zvláštní mise by byla zastupitelským úřadem ve smyslu 

zákona o zahraniční službě, pokud by měla dlouhodobější 

charakter. Je otázkou, zda je vhodné řadit zvláštní mise pod 

zastupitelský úřad, resp. organizační útvar ministerstva, neboť při 

jejich zřizování by bylo třeba postupovat v souladu s pravidly 

systemizace zavedenými zákonem o státní službě a nařízením 

vlády č. 92/2015 Sb. Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné 

zvláštní mise považovat za zastupitelské úřady pouze v některých 

případech, kdy základním rozeznávacím kritériem by byla délka 

jejich trvání. Požadujeme tedy definici zvláštní mise upravit tak, 

aby odpovídala povaze zastupitelského úřadu a odstranit zejména 

slovo „vysílá“, které směřuje spíše k misi ve formě delegace.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Institut zvláštní mise byl do návrhu zákona o zahraniční 

službě převzat z platné Úmluvy o zvláštních misích, kterou 

je  ČR vázána a která spadá do kategorie tzv. prezidentských 

smluv. Je tudíž dle čl. 10 Ústavy „součástí právního řádu“ 

a může mít dle tohoto článku Ústavy aplikační přednost před 

zákonem. Předmětné ustanovení návrhu zákona je tedy 

recepcí části výše uvedené mezinárodní smlouvy (jejíž 

renegociace či výpověď není na pořadu dne). V případě, že 

by se institut zvláštní mise ve své „dlouhodobé podobě“ 

někdy použil, však Ministerstvo zahraničních věcí počítá se 

změnou systemizace. 

 

Ve smyslu výše uvedeného bude upravena důvodová zpráva.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 12 odst. 1: 

Dle nadpisu § 12 by předmětné ustanovení mělo upravovat 

pravidla spolupráce Ministerstva zahraničních věcí při výkonu 

zahraniční služby s dalšími subjekty. Předmětné ustanovení však 

zakládá povinnost ostatním ústředním správním úřadům 

poskytovat Ministerstvu zahraničních věcí za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby potřebnou součinnost. Ustanovení navrhujeme 

vypustit, případně přeformulovat nebo systematicky zařadit do 

zásad výkonu zahraniční služby. Uvedená zásada však již dle 

našeho názoru plyne z koordinační role Ministerstva 

zahraničních věcí při výkonu zahraniční služby stanovené 

v kompetenčním zákoně. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně, v ostatním vysvětleno.  

 

Odstavec 1 bude nově znít:  

„Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.“ 

 

Nový nadpis § 12 bude znít:  

„Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních správních 

úřadů a dalších subjektů“. 
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Důvodová zpráva bude upravena následovně: 

„Smyslem ustanovení je zakotvit vzájemnou součinnost 

správních úřadů podílejících se na prosazování a ochraně 

zájmů České republiky. Za účelem efektivní spolupráce 

mohou správní úřady a další subjekty uzavřít dohody, ve 

kterých budou vymezeny konkrétní podmínky poskytování 

vzájemné součinnosti. Tato úprava vychází ze stávajícího 

stavu, kdy mezi Ministerstvem zahraničních věcí 

a některými dalšími ministerstvy jsou již takové dohody 

uzavřené; na takovéto dohody se bude nahlížet jako na 

dohody uzavřené podle zákona o zahraniční službě.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 12 odst. 2: 

Vyslání k výkonu zahraniční služby v zahraničí na stálém 

zastoupení by se mělo řídit služebním předpisem příslušného 

státního tajemníka. Dle § 11 odst. 1 zákona o státní službě 

služební předpis stanoví organizační věci služby, stanovení 

pravidel pro vyslání k výkonu služby v zahraničí na stálém 

zastoupení však za ně nelze považovat. Navíc nejde pouze 

o vysílání státních zaměstnanců původně zařazených jen 

v Ministerstvu zahraničních věcí. Jedná se o vysílání odborníků 

z různých služebních úřadů, je zde tedy patrný nadresortní 

charakter. Předmětné ustanovení tak zakládá pravomoc státnímu 

tajemníkovi Ministerstva zahraničních věcí, a to nad rámec jeho 

působnosti jakožto služebního orgánu, ke stanovení podmínek 

pro vyslání expertních pracovníků na stálé zastoupení, mimo jiné 

i k určení, z jakých rezortů a v jakém počtu budou moci být 

expertní státní zaměstnanci vysíláni. Vzhledem k výše 

popsanému navrhujeme ustanovení vypustit a vyslání na stálé 

zastoupení blíže upravit přímo v zákoně. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně, v ostatním vysvětleno.  

 

S ohledem na zásadní připomínky jiných rezortů upravit 

komplexně bližší podmínky organizace vyslání k výkonu 

služby v zahraniční na služební místa obvykle obsazená 

státními zaměstnanci ve služebním poměru v jiném 

ústředním orgánu státní správy se navrhuje rozšířit 

ustanovení původně zaměřené pouze na Stálé zastoupení ČR 

při EU na všechny ústřední orgány státní správy. Zároveň se 

navrhuje povinnost státního tajemníka Ministerstva 

zahraničních věcí projednat před přijetím takového 

služebního předpisu jeho návrh s ostatními státními 

tajemníky dotčených ústředních orgánů státní správy.  

 

Odstavec 2 bude nově znít:  

„Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“ 
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Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Na některých zastupitelských úřadech jsou služební místa 

vzhledem k vykonávané agendě zpravidla obsazovaná 

státními zaměstnanci z jiných ministerstev. Podmínky 

organizace vyslání k výkonu služby v zahraničí takovýchto 

státních zaměstnanců budou upraveny služebním předpisem 

státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí. 

Ustanovení současně zakládá povinnost státního tajemníka 

Ministerstva zahraničních věcí projednat služební předpis se 

státními tajemníky z ostatních dotčených ministerstev před 

jeho vydáním.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 13: 

1. Z odstavce 1 není zřejmé, o jaký institut se při podpoře 

výkonu zahraniční služby jedná. Zda jde o vyslání k výkonu 

zahraniční služby, stáž či studijní pobyt při výkonu 

zahraniční služby. Dále pak není jasné, jaký konkrétní obsah 

a formu má mít dohoda mezi státním tajemníkem a ústředním 

správním úřadem o uvolňování zaměstnanců k práci na 

zastupitelském úřadě a dohoda mezi vedoucím 

zastupitelského úřadu. Není rovněž jasné, zda půjde 

o služební i pracovní místa. Ustanovení požadujeme vyjasnit. 

2. V odstavci 2 postrádáme vymezení obsahu a formy dohody 

uzavírané mezi vysílající organizací a ministerstvem 

o přijímání pokynů od vysílající organizace. 

3. Nepovažujeme za žádoucí v zákoně upravit možnost uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu mezi Ministerstvem zahraničních věcí 

a vysílající organizací ve věci vymezení podmínek výkonu 

činností podporujících výkon zahraniční služby bez stanovení 

dalších podmínek přímo v zákoně. Ustanovení odstavec 4 

proto požadujeme vypustit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

Odstavec 1 bude nově znít:  

„Zahraniční službu podle § 11 odst. 2 písm. e) mohou 

vykonávat také zaměstnanci zařazení v organizační složce 

státu nebo státní příspěvkové organizaci zřizované 

ústředními správní úřady nebo těmto správním úřadům 

podřízené (dále jen „vysílající organizace“). Za tímto účelem 

může vysílající organizace vyslat se souhlasem ministerstva 

svého zaměstnance na zastupitelský úřad.“ 

 

Odstavec 4 bude vypuštěn 

 

Důvodová zpráva bude upravena následovně: 

„Ministerstvo zahraničních věcí může za účelem úpravy 

podmínek výkonu zahraniční služby na zastupitelském úřadě 

ze strany zaměstnanců organizačních složek státu anebo 

příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvy uzavřít 

s danou organizací dohodu. Takto vyslaní zaměstnanci 

budou ve vztahu k Ministerstvu zahraničních věcí 

v pracovním poměru ve smyslu § 41 odst. 2. V návrhu 

systemizace, který bude Ministerstvo zahraničních věcí 

předkládat na následující kalendářní rok, bude uveden počet 
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takovýchto míst v zastupitelských úřadech.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 16: 

V § 4 odst. 2 ve spojení s § 7 odst. 1 je vymezeno, které subjekty 

jsou zastupitelským úřadem. V § 16 odst. 1 se pak 

demonstrativním výčtem uvádí, které konzulární činnosti 

zastupitelské úřady vykonávají (mimo jiné i činnosti na úseku 

voleb, přičemž je odkazováno na příslušné volební zákony). Za 

zastupitelský úřad podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 

Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. k) zákona 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není 

považován konzulární úřad vedený honorárním konzulárním 

úředníkem.  

Ačkoli bereme v úvahu navržený § 4 odst. 4, dle něhož při 

zřízení zastupitelského úřadu ministr stanoví jeho působnost 

a rozsah výkonu konzulární činnosti, vyvstává u nás obava, aby 

volební agenda nebyla svěřena všem zastupitelským úřadům ve 

smyslu § 4 odst. 2 zákona o zahraniční službě. Z hlediska 

Ministerstva vnitra jako ústředního orgánu státní správy 

pro volby je žádoucí, aby zůstal zachován současný stav 

a volební agendu vykonával jen ten typ zastupitelského úřadu 

jako doposud. Zabezpečování úkolů na úseku 

voleb zastupitelskými úřady představuje zejména vedení 

zvláštních seznamů voličů, vydávání voličských průkazů, 

informování voličů, zajištění tisku nebo rozmnožení hlasovacích 

lístků, provádění školení členů zvláštních okrskových volebních 

komisí, zajištění volební místnosti a součinnost při předávání 

výsledků hlasování ze zahraničí. Uvedené úkoly by stěží mohla 

zajišťovat např. stálá mise při mezinárodní organizaci, zvláštní 

mise nebo konzulární úřad vedený honorárním konzulárním 

Akceptováno, vysvětleno.  

 

Podle § 4 odst. 4 zřizuje-li ministr zastupitelský úřad, 

stanoví v rozhodnutí jeho působnost, popřípadě též vymezí 

rozsah výkonu činnosti podle hlavy III a IV. Následně podle 

§ 7 odst. 2 rozsah výkonu konzulárních činností stanoví 

konzulárnímu úřadu ministr v rozhodnutí podle § 4 odst. 4. 

Ministr ve svém rozhodnutí nemůže stanovit rozsah výkonu 

činnosti, který by přesahoval právní rámec daný platnou 

právní úpravou nebo s ní byl v rozporu. Ostatně i z návětí 

§ 16 odst. 1 vyplývá, že zastupitelský úřad vykoná 

konzulární činnosti v rozsahu vymezeném nejen zákonem 

o zahraniční službě, ale rovněž jinými právními předpisy. 

 

Poznámka pod čarou č. 11 odkazující na zákon o ověřování 

bude zrušena. 

 

V hlavě IV dílu 1 bude doplněn nový paragraf, který včetně 

nadpisu bude znít: 

„Činnost volebního orgánu 

(1) Ministerstvo a zastupitelské úřady vykonávají činnost 

volebního orgánu v rozsahu vymezeném jinými právními 

předpisy. 

(2) Zastupitelský úřad zejména 

a) a) zabezpečuje přípravu, organizaci a průběh voleb 

v zahraničí, 

b) b) informuje voliče o konání voleb a podmínkách výkonu 

volebního práva, 

c) c) přijímá žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 

vedeného zastupitelským úřadem, 

d) d) přijímá žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 

vedeného zastupitelským úřadem, 

e) e) předává zápisy o výsledku a průběhu hlasování Českému 
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úředníkem, nehledě na finanční dopady, které by takové 

rozšíření volební agendy na všechny zastupitelské úřady ve 

smyslu § 4 odst. 2 navrhovaného zákona o zahraniční službě 

mělo. Požadujeme proto na úseku voleb zachovat současný stav. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

statistickému úřadu.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Smyslem navrhovaného ustanovení je blíže vymezit 

základní okruh činností, které jsou zastupitelské úřady 

příslušné provádět v souvislosti s výkonem činnosti 

volebního orgánu. Ministerstvo zahraničních věcí 

a zastupitelský úřad jsou volebními orgány podle zákona 

č. 247/1995 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 275/2012 

Sb.  

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu zajišťuje 

organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby 

prezidenta republiky a voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v zahraničí. Při volbách do 

Senátu Parlamentu České republiky a volbách do 

Evropského parlamentu neprobíhá hlasování v zahraničí, ale 

zastupitelský úřad na žádost voliče zapsaného u něj ve 

zvláštním seznamu voličů mu vydá voličský průkaz, se 

kterým pak volič může hlasovat na území České republiky. 

Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam voličů pro voliče, 

který má bydliště mimo území ČR v územním obvodu, který 

tvoří zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu. Dále 

provádí školení členů zvláštní okrskové volební komise. 

Podle místních podmínek zajišťuje informování voličů 

o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do 

zvláštního seznamu voličů a o způsobu hlasování, zajišťuje 

tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků v případě, že je 

obdrží přenosovou technikou a další organizačně-technické 

záležitosti k provedení voleb na zastupitelském úřadě.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 18 odst. 2: 

1. Podle navrhovaného odstavce 2 Ministerstvo zahraničních 

věcí provede vyšší ověření kopie listiny, je-li ověřena jiným 

orgánem České republiky nadřízeným orgánu, který listinu 

vydal. Podle stávajícího čl. 17 odst. 5 Metodického pokynu 

1. Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. 

 

2. Akceptováno. 
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Ministerstva zahraničních věcí o ověřovací a notářské agendě 

platí, že jsou-li listiny nebo jejich kopie ověřeny 

obecním úřadem, připojí na nich své vyšší ověření konzulární 

odbor ministerstva. Pokud jde o matriční doklady (rodný, 

oddací, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti 

k uzavření manželství, potvrzení o žití), konzulární odbor 

ministerstva opatří vyšším ověřením pouze originály 

a druhopisy těchto dokladů, a to až po předchozím vyšším 

ověření příslušného matričního úřadu obce s rozšířenou 

působností nebo magistrátního úřadu nebo krajského úřadu 

České republiky.  

Podle našeho názoru bude nově navrhovaný postup velmi 

zatěžující pro žadatele i pro nadřízené úřady a především není 

splněn základní účel vyššího ověření, tj. že se ověřuje otisk 

úředního razítka úřadu, který matriční doklad vydal a podpis 

oprávněné osoby, tedy nikoli nadřízeného orgánu. Uvádíme, že 

například v matriční i státoobčanské praxi cizozemské doklady, 

které nebyly ověřeny výše popsaným způsobem, nelze 

akceptovat. Návrh je třeba v tomto smyslu upravit. 

2. Zastupitelský úřad by měl dle odstavce 4 provádět 

i vidimaci, legalizaci a vyšší ověření veřejné listiny. 

Zastupitelský úřad postupuje při provádění těchto 

činností podle zvláštních právních předpisů. V návrhu zákona 

se v poznámce pod čarou odkazuje na zákon o ověřování 

a zákon o mezinárodním právu soukromém. Poznámka pod 

čarou sice nemá normativní charakter, přesto v této 

souvislosti upozorňujeme, že zákon o ověřování upravuje 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) 

a ověřování pravosti podpisu (legalizace), nikoliv „vyšší 

ověření veřejné listiny“. Dále, pokud by zastupitelské úřady 

měly při provádění vidimace a legalizace postupovat podle 

zákona o ověřování, potom by musely být uvedeny v ustavení 

§ 1 odst. 1 zákona o ověřování mezi subjekty, které jsou 

oprávněny k provádění ověřování podle tohoto zákona. 

 

V odstavci 4 budou slova „Zastupitelský úřad postupuje při 

provádění činností podle písmene a) až c) podle jiných 

právních předpisů.“ zrušena. 

 

V § 18 bude vložen nový odstavec 9, který bude znít: 

„(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup pro provádění 

ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a bližší podmínky 

pro složení zkoušky.“ 

 

Poznámka pod čarou č. 26 bude zrušena. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Dosavadní právní úprava vztahující se k výkonu ověřovací 

činnosti zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních 

věcí vyplývá z čl. 5 písm. f) Vídeňské úmluvy 

o konzulárních stycích a dále je obsažena v § 12 odst. 2 

a § 109 zákona o mezinárodním právu soukromém 

a v dalších mezinárodních smlouvách, jejichž je Česká 

republika smluvním státem, nicméně se jedná o úpravu 

pouze obecnou a z toho důvodu nedostatečnou.“ 
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Návrh uvedeného ustanovení je třeba v tomto smyslu upravit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 20 odst. 1: 

Ustanovení obsahuje taxativní výčet žádostí, které zastupitelský 

úřad přijímá a odkazuje se zde na zákon o matrikách. 

Upozorňujeme, že zákon o matrikách [vizte § 41 odst. 1 písm. b) 

a § 69a odst. 1 až 3] a doprovodná vyhláška č. 207/2001 Sb. 

[vizte § 32 odst. 1 a odst. 3 písm. b)], umožnují žadateli se 

i v dalších případech obrátit na zastupitelský úřad. Dále také 

upozorňujeme, že konzulární funkce záleží mj. v provádění 

funkce notáře, civilního matrikáře a obdobných funkcí a ve 

výkonu některých funkcí administrativní povahy za předpokladu, 

že to není v rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu 

v souladu s čl. 5 písm. f) Vídeňské úmluvy o konzulárních 

stycích. Z uvedeného vyplývá, že konzulární úředník může 

přijmout žádost žadatele o zprostředkování i jiného úkonu podle 

zákona o matrikách, než těch úkonů, které zákon o matrikách či 

prováděcí vyhláška upravují (může se jednat např. o prohlášení 

o volbě druhého jména, prohlášení o užívání české podoby 

cizojazyčného jména, atd.). Zastupitelský úřad může navíc 

přijmout i žádost o vystavení osvědčení o právní způsobilosti ke 

vstupu do registrovaného partnerství, nikoliv pouze žádost 

o vystavení osvědčení o právní způsobilosti k uzavření 

manželství [§ 20 odst. 1 písm. c) návrhu]. V textu návrhu je proto 

nezbytné provést příslušné úpravy. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Návětí bude nově znít:  

„Zastupitelský úřad přijímá zejména žádosti o“. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 21: 

Z důvodové zprávy dovozujeme, že cílem předkladatele bylo 

výslovně vyjádřit, že žádost o vydání osvědčení o státním 

občanství České republiky může být v odůvodněných případech 

podána i nikoliv přímo žadatelem, ale také osobou, která je 

k tomuto úkonu zmocněna, nebo na základě žádosti s úředně 

ověřeným podpisem žadatele zaslané prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Akceptováno. 

 

V § 21 bude vložen nový odstavec 1, který včetně poznámky 

pod čarou bude znít: 

„Zastupitelský úřad přijímá zejména  

a) žádosti o zjištění státního občanství České republiky 

a vydání osvědčení o státním občanství České republiky 

a doručování vyhotoveného dokladu, 
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Z věcného hlediska nemáme proti tomuto ustanovení námitky, 

neboť je už v současné době takovýto postup při podání žádosti 

o vydání osvědčení prostřednictvím zastupitelského úřadu 

akceptován (zákon o státním občanství České republiky 

nevyžaduje osobní podání žádosti o vydání osvědčení o státním 

občanství České republiky). Je však otázkou, zda takové 

ustanovení systematicky patří do zákona o zahraniční službě, 

resp. zda by nemělo být spíše zakomponováno přímo v zákoně 

o státním občanství České republiky, případně zda není zcela 

dostačující, je-li uvedený problém řešen pouze prostřednictvím 

metodiky, tak jako se tomu děje v současné době. 

Dále upozorňujeme, že normativní text se týká pouze podání 

žádosti o vydání osvědčení, nijak nereaguje na další možná 

podání, které se v souladu se zákonem o státním občanství České 

republiky na úseku státního občanství činí před zastupitelskými 

úřady. Jedná se konkrétně o následující: 

• podání žádosti o udělení o udělení státního občanství podle § 28 

zákona o státním občanství České republiky (a zpracování 

stanoviska zastupitelského úřadu k takové žádosti), 

• učinění jednotlivých prohlášení podle § 31 až § 36 zákona 

o státním občanství České republiky, 

• prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky podle 

§ 40 zákona o státním občanství a 

• § 27 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky stanoví 

zastupitelským úřadům působnost při přijímání státoobčanského 

slibu v rámci správního řízení o udělení státního občanství, kdy 

výslovně stanoví, že státoobčanský slib lze v případě důvodů 

hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím 

zastupitelského úřadu nebo před jím pověřenou osobou. 

Domníváme se, že pokud se předkladatel rozhodl upravit agendu 

související se státním občanstvím, neshledáváme důvody k tomu, 

aby právní úprava obsahovala pouze zmínku o podání žádosti 

o vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Právní 

úprava by měla být komplexní a měla by obsahovat i výčet 

b) žádosti o udělení státního občanství České republiky, 

stanoví-li tak jiný právní předpis,23) 

c) jednotlivá prohlášení o nabytí státního občanství České 

republiky, 

d) prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky, 

e) státoobčanský slib podle jiného právního předpisu.24)“ 
23) 28 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky. 
24) § 27 odst. 4 zákona o státním občanství České republiky 

 

Stávající odstavec bude označen jako odstavec 2. 
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dalších výše nastíněných agend, které zastupitelské úřady na 

úseku státního občanství v souladu se zákonem o státním 

občanství České republiky vykonávají. V této souvislosti 

poukazujeme, že např. u matriční agendy se předkladatel 

v návrhu zákona pokusil uvést výčet všech matričních činností, 

které je možné před zastupitelským úřadem učinit, zatímco 

u státoobčanské agendy je v návrhu uvedeno pouze ustanovení 

týkající se vydávání osvědčení. Dle našeho názoru by i v rámci 

státoobčanské agendy měl zákon o zahraniční službě obsahovat 

výčet činností, které na úseku státního občanství zastupitelské 

úřady vykonávají, tak jako je tomu u matriční činnosti. 

Požadujeme doplnění návrhu zákona zahraniční službě ve smyslu 

naší připomínky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 28 odst. 1, 2 a 4: 

1. Odstavec 1 stanoví, že zastupitelský úřad 

si od nezastoupeného občana vyžádá závazek k úhradě 

nákladů za poskytnutou konzulární ochranu. Následující 

odstavec stanovuje, že Ministerstvo zahraničních věcí požádá 

členský stát o úhradu výdajů na konzulární ochranu. 

Upozorňujeme, že takto formulovaná právní úprava může 

vyznít i tak, že náklady za poskytnutou konzulární ochranu 

jsou hrazeny dvakrát, tj.  jednou ze strany nezastoupeného 

občana, po druhé členským státem, a že oba příjmy plynou do 

rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Navrhujeme odst. 1 

a 2 upravit, aby bylo zřejmé, že nezastoupený občan 

se zavazuje vůči státu, jehož je státním příslušníkem, a byl 

tak zcela v souladu s ustanovením upravujícím finanční 

postupy čl. 14 směrnice č. 2015/637/EU. 

2. Dále uvádíme, že slovní spojení „vyžádání si závazku“ 

nepovažujeme za příliš vhodné. Závazek je obecně pojímán 

jako právní vztah (viz § 172 odst. 1 občanského zákoníku). 

Vedle toho nepovažujeme za příhodné formulovat činnost 

zastupitelského úřadu pomocí slovesa „vyžádat si“. 

1. Akceptováno. 

 

Odstavec 1 věta první bude nově znít: 

„Zastupitelský úřad si od nezastoupeného občana vyžádá 

závazek, že členskému státu, jehož je státním příslušníkem, 

uhradí náklady na konzulární ochranu poskytnutou podle 

§ 17.“ 

 

2. Akceptováno. 

 

Odstavec 4 bude nově znít: „Ministerstvo stanoví vyhláškou 

formulář pro uzavření závazku k úhradě nákladů na 

konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů.“ 
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Zastupitelský úřad činí úkony zahraniční služby, které 

představují autoritativní činnost ve vztahu k adresátům 

takového projevu státní správy. Tedy činnost takového úřadu 

by především měla spočívat v rozhodování a nařizování. 

Institutu žádosti se používá v situacích, kdy záleží na 

posouzení příslušného subjektu s vyhovujícími nebo 

nevyhovujícími výsledky, tj. žádosti vyhoví nebo nikoliv. 

Navrhujeme proto normativní text revidovat, a to tak, že 

například zastupitelský úřad vyzve nezastoupeného občana 

zavázat se k úhradě nákladů na konzulární ochranu 

poskytnutou dle § 17 vůči členskému státu, jehož je státním 

příslušníkem. V návaznosti na výše uvedené dále navrhujeme 

ve smyslu této připomínky také upravit odstavec 4 v části 

„formulář závazku“. Touto formulací by se jednalo 

o „formulář právního vztahu“. Navrhujeme v tomto 

ustanovení pozměnit, že ministerstvo stanoví vyhláškou 

formulář pro uzavření závazku k úhradě nákladů na 

konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradě výdajů.   

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 31 odst. 1 a 2: 

1. Ustanovení odstavce 1 stanovuje, že oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení v Ministerstvu zahraničních věcí obsahuje 

namísto údajů o služebním místě informace o postupu tzv. 

vzdělávacího programu zaměřeného na výkon zahraniční 

služby. Vzhledem k odstavci 2, kdy po takovém provedeném 

výběrovém řízení je osoba přijata v Ministerstvu zahraničních 

věcí do služebního poměru dle zákona o státní službě, avšak 

není zařazena na služební místo k výkonu některé z činností 

podle tohoto zákona, poukazujeme na to, že není možné dle 

zákona o státní službě přijmout osobu do služebního poměru, 

aniž by zároveň nebyla zařazena na konkrétní služební místo. 

Vzhledem k tomuto není možné, aby oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení v Ministerstvu zahraničních věcí 

dle navrhovaného odstavce 1 neobsahovalo údaj o služebním 

1. a 3. Akceptováno.  

 

Odstavec 1 bude vypuštěn. 

V Diplomatické akademii budou služební místa a uchazeči 

projdou řádným výběrovým řízením podle zákona o státní 

službě. 

 

Odstavec 2 bude označen jako odstavec 1 a bude nově znít: 

„Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou.“ 

 

Ostatní odstavce se přečíslují.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 102 (celkem 187) 

místě, neboť v návaznosti na přijetí do služebního poměru je 

určení a vymezení služebního místa nezbytné. Matoucí je též 

formulace poslední věty odstavce 2, když podle ní je osoba 

sice přijata do služebního poměru, ale za státního 

zaměstnance je pouze považována.  

Ustanovení považujeme za zcela disproporční a nekompatibilní 

ve vztahu k zákonu o státní službě a státní službě jako takové. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není zřejmé, na jaké místo se 

bude uchazeč hlásit, zda pouze obecně do zahraniční služby nebo 

zda bude nějak blíže specifikováno, jakou činnost bude po 

absolvování vzdělávacího programu vykonávat. Z odstavce 1 

vyplývá, že takové informace neobdrží uchazeč ani při vyhlášení 

výběrového řízení. Takovou konstrukci přijímání zaměstnanců 

považujeme za rozpornou s principem právní jistoty 

a transparentnosti státní služby. Vzhledem k tomu, že takto 

přijatý státní zaměstnanec pak bude moci být zařazen na jakékoli 

uvolněné služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí bez 

výběrového řízení, dochází k celkové devalvaci základních 

zásad, na kterých je postaven zákon o státní službě, a které byly 

definovány v Dohodě o partnerství sjednané mezi Českou 

republikou a Evropskou komisí. Navržený systém v zásadě 

umožňuje libovolné „přesouvání“ zaměstnanců bez jakýchkoli 

zákonných pravidel, což je nepřípustné. 

2. Z ustanovení není dále zřejmé, jak ne/bude aplikováno na 

státní zaměstnance přijaté z jiných služebních úřadů. Je třeba 

zdůraznit, že služební poměr je veřejnoprávním poměrem ke 

státu a nikoli k jednotlivému služebnímu úřadu. Zákon 

o státní službě neupravuje možnost zařadit státního 

zaměstnance do jiného služebního úřadu na základě 

výběrového řízení, aniž by nedošlo k jeho zařazení na jiné 

(konkrétní) služební místo. S takovou možností nepočítá ani 

navrhovaný § 32. 

3. S ohledem na to, že by měli být zaměstnanci přijímáni pouze 

do vzdělávacího programu, není zřejmé, co bude předmětem 

 

2. Akceptováno 

 

§ 32 odst. 4 bude nově znít: 

„V případě postupu podle odstavce 2 a 3 se § 31 nepoužije.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„V případě, že bude přijata osoba do služebního poměru 

v Ministerstvu zahraničních věcí v některé ze situací 

předvídaných v odstavcích 2 a 3, nebude se na takovou 

osobu vztahovat povinnost absolvovat vzdělávací program 

podle § 31, zakončený zkouškou, ale pouze standardní 

individuální vzdělávací program, který absolvují všichni 

zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí v rámci 

zvyšování, resp. udržení kvalifikace. Zejména postup 

předvídaný v odstavci 2, tedy když se nepodaří obsadit volné 

služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí některým ze 

způsobů podle odstavce 1, je primárně zamýšlen pro 

obsazování pozic vyžadujících specifické vzdělání, resp. 

kvalifikaci, jako je například pozice právníka – v takových 

situacích převáží zájem na okamžitém obsazení volného 

služebního místa nad požadavkem absolvování programu 

diplomatické přípravy ve smyslu § 31; takový postup je 

předvídán především pro situaci, kdy bude v Ministerstvu 

zahraničních věcí přijímán státní zaměstnanec, který již je ve 

služebním poměru v jiném správním úřadě.“ 
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posouzení při výběrovém řízení, s výjimkou toho, zda splňují 

základní předpoklady a požadavky podle § 25 zákona o státní 

službě, neboť není zcela zřejmé, na jaké služební místo 

budou po vykonání příslušné zkoušky zařazeni.   

Požadujeme předmětná ustanovení revidovat, aby byla 

odstraněna výše zmíněná problematická místa a právní úprava 

byla systematická a umožňovala fungující subsidiaritu zákona 

o státní službě. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 31 odst. 3: 

Zkouška, která zakončuje vzdělávací program zaměřený na 

výkon zahraniční služby, by měla nahradit zvláštní část 

úřednické zkoušky pro obor zahraniční vztahy a služba. 

Upozorňujeme na absentující pravidla upravující postup konání 

této zkoušky. Dle našeho názoru není možné na konání zkoušky 

zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby vztáhnout pravidla platná pro úřednickou zkoušku podle 

zákona o státní službě. Navrhujeme chybějící právní úpravu 

o postupu konání předmětné zkoušky (podobně jako u úřednické 

zkoušky dle § 35 a násl. zákona o státní službě) doplnit. Dále 

navrhujeme upravit rovněž otázku uznatelnosti této zkoušky 

zejména pro situace přechodu státního zaměstnance na jednotlivá 

místa mezi služebními úřady, neboť zkouška dle § 31 odst. 3 má 

nahrazovat zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní 

službě pro obor státní služby zahraniční vztahy a služba a je 

určena pro osoby, které jsou přijímány do služebního poměru 

v Ministerstvu zahraničních věcí pro výkon zahraniční služby. 

K tomuto dále uvádíme, že služební orgán má povinnost dle čl. 4 

odst. 3 služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 9/2015 ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví 

Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve 

služebních úřadech, stanovit nejen obsah, ale také podrobnosti 

k rozsahu a časové dotaci, způsobu realizace a formě ukončení 

všech druhů vzdělávání. Bylo by tedy vhodné zohlednit tento 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

Bude doplněno zmocňovací ustanovení upravující bližší 

podmínky předmětné zkoušky. Nový odstavec bude znít: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“  

 

Co se týká státních zaměstnanců, kteří již jsou ve služebním 

poměru v jiném správním úřadě, viz vysvětlení 

k předcházející připomínce.  
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služební předpis při přípravě návrhu zákona, aby byla zajištěna 

jednotná aplikace institutu úřednické zkoušky.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 31 odst. 5: 

Vzhledem k tomu, že státní tajemník Ministerstva zahraničních 

věcí rozhodne o zařazení státního zaměstnance na služební místo 

poté, co úspěšně složil zkoušku, není z návrhu zákona zřejmý 

vztah mezi původním zařazením před složením zkoušky 

a služebním místem, na které se tento zaměstnanec zařazuje po 

jejím složení. Tím, že se v prvém případě nejedná o služební 

místo, nemůže se jednat o zařazení na jiné služební místo ve 

smyslu § 49 zákona o státní službě. Nemůže se jednat ani 

o zařazení mimo výkon služby, neboť tento státní zaměstnanec 

není původně zařazen na žádném služebním místě a  této situaci 

neodpovídá ani žádný jiný právní důvod uvedený v § 62 až 65 

zákona o státní službě. Navrhujeme vzájemný vztah zmíněných 

míst upravit a stanovit postup „překlopení“ z původního místa na 

služební místo. 

S ohledem na skutečnost, že zkouška podle § 31 odst. 3 

nahrazuje pouze zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní 

služby zahraniční vztahy a služba, v návrhu zákona chybí 

upřesnění otázky obecné části úřednické zkoušky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

Odstavec 5 bude označen jako odstavec 4 a bude nově znít: 

„Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 32 odst. 1: 

Ustanovení řeší problematiku obsazování volných služebních 

míst v podmínkách Ministerstva zahraničních věcí, a to opět 

odlišně od zákona o státní službě. Dle odstavce 1 by mělo být 

možné, aby byla služební místa přednostně obsazena stávajícími 

státními zaměstnanci, a to i bez výběrového řízení. Tento postup 

považujeme za nevhodný, neboť zabraňuje výběru 

nejvhodnějšího kandidáta pomocí nezaujaté výběrové komise, 

což je jeden ze základních pilířů právní úpravy obsazování 

služebních míst ve státní službě (s výjimkou obsazení služebního 

místa na základě ustanovení § 70 odst. 3 zákona o státní službě). 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a) postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b) lze-li volné služební místo obsadit státním zaměstnancem 

zařazeným na jiném služebním místě v ministerstvu nebo na 

místě určeném k absolvování vzdělávacího programu podle 

§ 31, nebo  
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Nesouhlasíme tedy s navrhovaným rozsahem nekonání 

výběrových řízení.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

c) jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 odst. 

1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 

rozhodne státní tajemník v ministerstvu o přijetí do 

služebního poměru a zařazení na služební místo nebo 

jmenování na služební místo představeného anebo 

o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební 

místo představeného na návrh personální rady. Odmítne-li 

státní tajemník v ministerstvu návrh personální rady, požádá 

jí o předložení nového návrhu.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 32 odst. 4: 

Odstavec 4 (obdobně i § 31 odst. 2 – v této souvislosti 

považujeme rozdělení dané materie mezi dvě zmíněná 

ustanovení za nepraktické) stanoví povinnost absolvovat 

vzdělávací program pro ty osoby, které byly přijaty do 

služebního poměru prostřednictvím výběrového řízení. Rozsah 

vzdělávacího programu stanoví státní tajemník. Z uvedeného 

ustanovení však není zcela zřejmé, jakým způsobem bude tento 

rozsah stanoven, zda bude stanoven individuálně v rámci 

rozhodnutí o přijetí do služebního poměru nebo zda bude 

stanoven služebním předpisem. Dovolujeme si poznamenat, že je 

možné, že ve výběrovém řízení bude vybrán státní zaměstnanec 

(tedy osoba, která již ve služebním poměru je a státní tajemník ji 

tedy nebude do služebního poměru přijímat), avšak bude např. 

z jiného resortu, a proto by měla vzdělávací program absolvovat. 

Za stávající dikce by toto však nebylo možné. Návrh zákona také 

nestanoví, jaký bude postup v případě, že do služebního poměru 

bude přijata osoba, která sice není státním zaměstnancem, ale 

v minulosti již vykonala úřednickou zkoušku pro obor státní 

služby zahraniční vztahy a služba. Požadujeme tedy tuto úpravu 

doplnit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

§ 32 odst. 2 bude nově znít: 

„Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.“ 

 

V § 32 bude odstavec 4 nahrazen následujícím: 

„V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.“ 

Ministerstvo K § 33: Akceptováno.  
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vnitra 1. Při Ministerstvu zahraničních věcí by měla být dle návrhu 

zřízena personální rada, která má, jak vyplývá z důvodové 

zprávy, ve vybraných případech nahradit výběrovou komisi. 

Tento záměr předkladatele se však v normativním textu ne 

zcela odráží. Je třeba podotknout, že z navrhované úpravy 

není zřejmé, že by personální rada měla nahrazovat funkci 

a úlohu výběrové komise. Ustanovení spíše vyznívá v tom 

smyslu, že personální rada je poradním orgánem státního 

tajemníka ve věcech personálních a v tom případě by měla 

být upravena v organizačním řádu Ministerstva zahraničních 

věcí. Tomu svědčí i navrhovaná působnost personální rady - 

na žádost ministra zahraničních věcí posuzovat kandidáty na 

vedoucí zastupitelských úřadů.  

2. Navrhovanou konstrukci postupu obsazování služebních míst 

je třeba zásadně odmítnout, neboť se zde prolamuje zejména 

zásada transparentnosti výběrových řízení, kterou ctí zákon 

o státní službě a je striktně požadována Evropskou komisí. 

Dále pak je nutné, aby složení personální rady bylo, 

připustíme-li takovouto právní úpravu, upraveno přímo 

v zákoně. 

3. Podle odstavce 3 má státní tajemník Ministerstva 

zahraničních věcí jmenovat na služební místo představeného 

státního zaměstnance na návrh personální rady. Pokud ho 

nejmenuje, pak požádá personální radu o předložení nového 

návrhu. Postrádáme možnost bezprostředního nadřízeného 

ingerovat do výběru bezprostředně podřízeného, za něhož 

(jeho práci) bude následně odpovídat. 

4. Podle poslední věty odstavce 3 může o jmenování 

představeného na návrh personální rady rozhodnout namísto 

státního tajemníka náměstek ministra vnitra pro státní službu. 

Dle důvodové zprávy se má jednat o atrakci v případě, kdy 

nerozhodne státní tajemník. Podle navržené dikce dotčeného 

odstavce však nejde o atrakci, ale o možné rozhodování 

v uvedených věcech jak státního tajemníka, tak i náměstka 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, v 

případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 
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pro státní službu, což je nežádoucí. Navíc možnost atrakce je 

zřejmá již ze zásad správního řízení, nemusí se konstruovat 

pro konkrétní případy zvlášť. Kompetence náměstka ministra 

vnitra pro státní službu již překračuje rámec kontrolních 

pravomocí náměstka ministra vnitra pro státní službu 

a znamená možnost tohoto služebního orgánu zasahovat 

přímo do personálních otázek v jiném služebním úřadu. 

Vzhledem k tomu, že smyslem ustanovení je podle důvodové 

zprávy pouze zavedení dohledu náměstka ministra vnitra pro 

státní službu nad státním tajemníkem v této věci, požadujeme 

ustanovení přeformulovat tak, aby z něho skutečně vyplývala 

pouze kontrolní pravomoc. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 34 odst. 2: 

Jsou zaváděny nové typy změn služebního poměru vedle těch, 

které již dnes obsahuje zákon o státní službě. Ohledně změn 

uvedených § 34 odst. 1 písm. a) a c) konstatujeme, že svojí 

povahou se jedná o změny, o nichž se koná řízení ve věcech 

služby podobně jako v § 159 odst. 1 zákona o státní službě. Pro 

rozhodování o změnách služebního poměru dle § 34 odst. 1 

návrhu zákona má však být vyloučeno použití ustanovení o řízení 

ve věcech služby dle zákona o státní službě a ustanovení 

správního řádu o správním řízení. Máme za to, že tato úprava 

může účastníky řízení nedůvodně připravit o možnost uplatnění 

prostředků obrany účastníky řízení. Výsledkem takových řízení 

jsou vždy konstitutivní rozhodnutí, jimiž se zakládají, mění nebo 

ruší práva a povinnosti státního zaměstnance. Služební orgán zde 

autoritativně o těchto právech a povinnostech rozhoduje. 

Vyloučení aplikace příslušných ustanovení považujeme za 

nesystémové a ve vztahu k účastníkům takových řízení za 

nepřiměřený zásah do jejich práv. Dochází k neodůvodněnému 

nerovnému zacházení se zaměstnanci vykonávajícími zahraniční 

službu vůči ostatním státním zaměstnancům. Tuto odchylku 

navíc ani neodůvodňuje důvodová zpráva.  

Akceptováno.  

 

Odstavec 2 bude vypuštěn. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 35: 

Vzhledem k zavedení zcela nového institutu překlenovacího 

služebního místa, který se v zákoně o státní službě neobjevuje, 

a neupřesnění bližšího vymezení tohoto místa v návrhu zákona 

z pohledu jeho některých podmínek, navrhujeme upřesnit povahu 

daného místa z pohledu systemizace služebních míst dle 

příslušného nařízení vlády a doplnit podmínky překlenovacího 

místa ve vztahu ke státnímu zaměstnanci (např. zařazení do 

platové třídy).  

Dále požadujeme blíže stanovit obsah výkonu státní služby na 

překlenovacích služebních místech. Pokud by však státní 

zaměstnanec nevykonával žádnou činnost, navrhujeme využití 

institutu zařazení mimo výkon státní službu z organizačních 

důvodů, přičemž by mohla být stanovena delší možná doba 

trvání tohoto zařazení, a to s ohledem na specifika zahraniční 

služby.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

§ 35 včetně nadpisu bude nově znít: 

 

„§ 35 

Zařazení na překlenovací služební a pracovní místo 

 

(1) Před vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu 

služby nebo práce v zahraničí se státní zaměstnanec nebo 

zaměstnanec v ministerstvu zařadí na překlenovací služební 

nebo pracovní místo, je-li to nezbytné k zajištění plynulého 

střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí.  

(2) Na uvolněné služební místo pro výkon služby v ústředí 

se zařadí přednostně státní zaměstnanec zařazený na 

překlenovacím služebním místě po ukončení vyslání 

k výkonu služby v zahraničí, ledaže se jedná o služební 

místo představeného. 

(3) Na uvolněné pracovní místo v ústředí se převede 

přednostně zaměstnanec zařazený na překlenovací pracovní 

místo po ukončení vyslání k výkonu práce v zahraničí. 

(4) Státního zaměstnance lze zařadit na překlenovací 

služební místo nejdéle na dobu 1 roku; po uplynutí této doby 

se státní zaměstnanec zařadí mimo výkon služby 

z organizačních důvodů.  

(5) Zaměstnance lze převést na překlenovací pracovní místo 

též nejdéle na dobu 1 roku; po uplynutí této doby se doba, 

po kterou nemůže zaměstnanec konat práci, považuje za 

překážku v práci na straně zaměstnavatele.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně:  

„Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 
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střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 

místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 36: 

Při vyslání státního zaměstnance za účelem předání agendy 

v zahraničí není státní zaměstnanec zařazen na služební místo. 

K tomuto uvádíme obdobně jako u připomínky k § 31 odst. 1 a 2, 

že není možné dle zákona o státní službě, aby byl státní 

zaměstnanec ve služebním poměru a nebyl zařazen na 

konkrétním služebním místě. Dále se zde navrhuje, že sice státní 

zaměstnanec není zařazen na služebním místě, tedy nevykonává 

státní, resp. zahraniční, službu, ale plat se mu za dobu vyslání 

nekrátí. Je třeba vyjasnit otázku, zda státní zaměstnanec je 

zařazený na služebním místě, vykonává službu a přísluší mu za 

tento výkon odpovídající plat, nebo zda státní zaměstnanec 

nevykonává službu po dobu vyslání, a tudíž mu plat nenáleží, je 

však možné, aby mu byla po tuto dobu poskytována náhrada 

platu. Rovněž postrádáme legitimní zdůvodnění, za jakým 

účelem je tento zvláštní institut zřizován, neboť našeho názoru je 

již nyní možno aplikovat ustanovení o vyslání na služební cestu 

dle zákona o státní službě. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„K zajištění plynulého střídání výkonu služby v ústředí 

a služby v zahraničí může státní tajemník ministerstva vyslat 

státního zaměstnance za účelem předání agendy v zahraničí 

na zastupitelský úřad až 10 pracovních dní před datem 

střídání zaměstnance. O vyslání státního zaměstnance za 

účelem předání agendy v zahraničí rozhodne státní tajemník 

ministerstva současně s rozhodnutím o vyslání k výkonu 

služby v zahraničí podle § 67 zákona o státní službě.“ 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Po tuto dobu není státní zaměstnanec vyslaný podle 

odstavce 1 zařazený na služební místo; státnímu 

zaměstnanci přísluší plat jako při zařazení na služební místo 

k výkonu služby v zahraničí.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 38: 

Upozorňujeme, že není možné obdobné použití § 35 až 37 

navrhovaného zákona u zaměstnanců v pracovněprávních 

vztazích. Navržený text je v rozporu s Legislativními pravidly 

vlády, neboť obsahuje nepřímou novelu zákoníku práce v podobě 

zavedení dalších změn pracovního poměru, přičemž obdobná 

Akceptováno. 

 

§ 38 bude vypuštěn. 
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úprava u zaměstnanců v pracovním poměru by byla obtížně 

realizovatelná. Pro tyto zaměstnance je nutné přijmout zvláštní 

úpravu nebo popřípadě odkázat na relevantní ustanovení 

zákoníku práce.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 41 odst. 1: 

1. Požadujeme v odstavci 1 větě první odstranit část věty za 

středníkem, neboť slovní spojení „jiné okolnosti“ je příliš 

neurčité.  

2. V odstavci 3 požadujeme slova „zákoníku práce“ nahradit 

slovy „části deváté zákona o státní službě“, neboť na těchto 

služebních místech se vykonávají činnosti podle § 5 zákona 

o státní službě a není důvod k odlišné právní úpravě od § 178 

odst. 4 zákona o státní službě. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

1. Akceptováno. 

 

Část věty první za středníkem bude vypuštěna. 

 

2. Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjednají 

požadované činnosti jako druh práce v pracovní smlouvě 

a přísluší mu plat podle části deváté zákona o státní službě.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 42 odst. 3: 

Návrh zákona vylučuje určení zástupců u vedoucích oddělení 

v Ministerstvu zahraničních věcí, pokud má oddělení 6 a méně 

zaměstnanců. Nepovažujeme toto omezení za vhodné, neboť 

tímto dojde k odstranění možnosti zastupování u vybraných 

představených. V praxi mohou nastat případy, kdy bude 

zastupování nutné nebo alespoň vhodné, a to právě s ohledem na 

specifickou povahu zahraniční služby. Z hlediska rovného 

přístupu nepovažujeme za možné, aby bylo zastupování 

krátkodobě nepřítomného vedoucího řešeno cestou institutu 

zastupování podle § 66 zákona o státní službě. Důvodem je fakt, 

že při zastupování kratším než čtyři týdny by státním 

zaměstnancům zastupujícím na základě tohoto institutu 

nenáležela žádná obligatorní kompenzace, zatímco „stálým“ 

zástupcům by zástupčí činnost byla kompenzována příplatkem za 

vedení.    

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Vedoucí oddělení v zastupitelském úřadě může určit svého 

zástupce, pokud oddělení jím řízené bude tvořeno alespoň 7 

systemizovanými místy.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 42 odst. 4: 

Upozorňujeme, že zastupování v navrhovaném zákoně odpovídá 
Akceptováno.  
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zastupování podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě, nikoli podle 

§ 66 tohoto zákona. Návrh zákona v této části stanovuje, že 

služební místo zástupce představeného, kterým je vedoucí 

zastupitelského úřadu, nemusí být zařazeno ve stejné platové 

třídě, jako je zařazeno služební místo představeného. 

Předkladatel rozdíl od zákona o státní službě odůvodňuje 

skutečností, že zastupování vedoucího zastupitelského úřadu má 

prozatímní charakter, a že z tohoto důvodu má zástupce menší 

odpovědnost. Upozorňujeme, že zástupce ve smyslu § 9 odst. 7 

zákona o státní službě je určen k zastupování představeného 

trvale, samotný výkon takového zastoupení nastává, když je 

takového zastoupení potřeba (buď pouze v nepřítomnosti 

představeného, nebo i v jeho přítomnosti v rámci dělby úkolů), 

a to v plném rozsahu činnosti představeného (bráno ve smyslu 

odpovědnosti). Odpovědnost zástupce není menší co do rozsahu, 

druhu či typu činnosti, kterou zástupce vykonává stejně jako 

představený. Shledáváme tedy za nezbytné, aby zástupci 

představeného za výkon služby náleželo odpovídající platové 

ohodnocení, tj. aby byl zařazen do stejné platové třídy jako 

představený, kterého zastupuje, neboť platová třída státního 

zaměstnance je obecně určena podle nejnáročnějších činností, 

které daný státní zaměstnanec vykonává. Pokud bude tedy 

zástupce představeného vykonávat činnost, která patří mezi 

nejnáročnější činnosti konané představeným, kterého zastupuje, 

má nárok na stejnou platovou třídu jako představený. 

Druhá věta je pak nadbytečná, neboť zastupování podle § 66 

zákona o státní službě je odlišným institutem od institutu 

zastupování představeného dle § 9 odst. 7 zákona o státní službě, 

který je předmětem úpravy § 42. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Odstavec 4 bude nově znít: 

„Zástupce určený vedoucím zastupitelského úřadu jej 

zastupuje v rozsahu činnosti vymezené tímto vedoucím 

zastupitelského úřadu.“ 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 43: 

Vzhledem k tomu, že ustanovení upravuje možnost přiznat 

diplomatickému pracovníkovi pověřenému výkonem funkce 

zvláštního zmocněnce osobní příplatek ve výši až 100% 

Akceptováno.  

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 
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platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do 

které je zařazen, a to bez jakýchkoliv dalších upřesňujících 

podmínek, může toto ustanovení představovat potenciální 

korupční a diskriminační rizika při jmenování zvláštním 

zmocněncem, případně při přiznávání osobního příplatku. 

Přiznání osobního příplatku by mělo být i v případě 

diplomatických pracovníků vázáno na služební hodnocení 

a trvání pověření funkcí zvláštního zmocněnce omezeno 

maximální dobou trvání. Požadujeme ustanovení z návrhu 

vypustit, popřípadě zásadním způsobem přepracovat. 

Z legislativně technického hlediska by pak tematika odpovídající 

navrhované druhé větě odstavce 1 měla být zařazena do dílu 

čtvrtého („Platové náležitosti a další plnění“), který se zabývá 

otázkou odměňování. Připomínku obdobně vztahujeme i k § 44 

odst. 1.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 44 odst. 1: 

Diplomatický pracovník s přiznanou diplomatickou hodností 

velvyslanec má mít při výkonu služby v ústředí nárok na 

příplatek až do výše 100% platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě. Domníváme se, že razantní zvýšení 

hranice osobního příplatku (ve spojení s tím, že takový 

diplomatický pracovník prakticky není závislý na výsledku 

služebního hodnocení) zavádí nepřijatelnou disproporci s jinými 

státními zaměstnanci. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 44 bude nově znít: 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 

míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Přiznání diplomatické hodnosti velvyslanec znamená 

dosažení určitého vrcholu v kariéře diplomatického 
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pracovníka. Taková hodnost je přiznána zpravidla 

diplomatickým pracovníkům v souvislosti s vysláním 

k výkonu služby v zahraničí v pozici vedoucího 

zastupitelského úřadu. V případě, kdy z důvodu odbornosti, 

vysoké míry znalostí, dovedností a zkušeností, jakož 

i vyjednávacích a manažerských schopností je takovýto 

diplomatický pracovník opakovaně vyslán k výkonu služby 

v zahraničí v pozici vedoucího zastupitelského úřadu, 

nicméně během jeho výkonu služby v ústředí není 

z objektivních důvodů možné jej převést na odpovídající 

služební místo, navrhuje se možnost zvýšení platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které byl diplomatický pracovník zařazen 

nebo jmenován, na dvojnásobek. Odpovídající finanční 

ohodnocení má sloužit primárně jako motivační faktor, který 

má zabránit odlivu zkušených diplomatických pracovníků 

s dlouholetou praxí v oboru zahraniční služba.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

§ 46: 

Ustanovení zavádí systemizaci konkrétně vymezených 

služebních a pracovních míst určených k absolvování 

vzdělávacího programu nově nastupujících zaměstnanců 

a „překlenovacích“ služebních míst s tím, že stanoví jejich 

minimální procentní výši (7 % a 3 %) z celkového počtu 

služebních, resp. pracovních míst v ministerstvu. V současnosti 

systemizovaná místa obdobného charakteru představují podíl cca 

4,8 %, resp. 2,3 %. 

Zákonem stanovenou systemizaci konkrétních míst s určením 

jejich minimálního počtu považujeme za nesystémové řešení, 

neboť počet služebních míst by měl být určen dle rozsahu 

činností svěřených služebnímu úřadu tak, aby byl zajištěn řádný 

výkon působnosti služebního úřadu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně.  

 

§ 46 bude zrušen. 

 

V § 5 odst. 1 zákona o státní službě bude doplněno nové 

písmeno u), které zní: 

„u) příprava k výkonu zahraniční služby.“  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 46 odst. 2: 

Co se týče míst určených k absolvování vzdělávacího programu, 
Akceptováno. 
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dle návrhu zákona je v tomto případě osoba přijímána do 

služebního poměru, avšak dle názoru předkladatele nikoli na 

služební místo stricto sensu. Jak jsme již opakovaně uvedli, dle 

zákona o státní službě není možné přijmout státního zaměstnance 

do služebního poměru, aniž by nebyl zařazen na služební místo. 

Určení služebního místa je obligatorní náležitostí několika 

institutů, které s přijímáním do služebního poměru souvisí, např. 

oznámení o vyhlášení výběrového řízení, rozhodnutí o přijetí do 

služebního poměru a rozhodnutí o zařazení na služební místo. 

Zákon o státní službě, jiné právní předpisy, judikatura ani 

odborná literatura nerozlišují mezi služebními místy stricto sensu 

a largo sensu. Vzhledem k postavení státního zaměstnance, který 

bude přijat v tomto případě do služebního poměru a bude za 

výkon služby dostávat odpovídající plat, je potřebné, aby místo, 

kde bude zařazen, bylo místem služebním, neboť jinak dojde 

k zásahu do zavedeného systému státní služby a do systemizace 

z pohledu povahy služebních míst, neboť na žádné místo ve 

státní službě se nehledí jako na služební místo pomocí právní 

fikce. Považujeme za nezbytné upřesnit povahu míst určených 

k absolvování vzdělávacího programu a ve smyslu výše 

uvedeného příslušnou právní úpravu změnit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

§ 46 bude zrušen. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 46 odst. 3: 

Požadujeme ustanovení z návrhu zákona vypustit, neboť je 

shledáváme nadbytečným s ohledem na obecná pravidla 

systemizace (navrhování, vytváření, schvalování) upravená 

zákonem o státní službě. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 46 bude zrušen. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

§ 47: 

1. Při změně bezpečnostní, mezinárodněpolitické nebo 

ekonomické situace v přijímajícím státě má být Ministerstvu 

zahraničních věcí umožněno provést změnu systematizace, 

nepostupovat podle zákona o státní službě a tuto změnu 

pouze oznámit Ministerstvu vnitra. Dovolujeme si upozornit 

Akceptováno částečně. 

 

1. Odstavec 1 bude vypuštěn. 

 

2. Odstavec 2 bude vypuštěn. 
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na skutečnost, že vláda jakožto vrcholný orgán státní správy 

by měla být oprávněna ke schválení změny systemizace vždy, 

přičemž definice výše uvedených změn v přijímajícím státě je 

značně neurčitá. Navrženou odchylku od postupu schvalování 

systemizace podle zákona o státní službě považujeme za 

nepřiměřený zásah do kompetencí vlády a požadujeme 

ustanovení vypustit či zásadním způsobem přeformulovat. 

I když se jedná o změnu, která je možná pouze v případě, 

pokud se nemění objem prostředků na platy, v zásadě může 

systemizaci měnit pouze ten, kdo ji schvaluje. 

2. Navázání změn systemizace na rozpočtové prostředky 

Ministerstva zahraničních věcí určené na platy státních 

zaměstnancův odstavci 2 znamená porušení právní jistoty 

státních zaměstnanců a může narušit stabilitu státní služby. 

Požadujeme podmínku závislosti změn systemizace na výši 

rozpočtových prostředků z textu zákona vypustit. 

3. Odstavec 3 vylučuje postup změny systemizace dle 

zákona o státní službě při zřízení či zrušení zastupitelského 

úřadu. Lze mít za to, že zejména s ohledem na nutné finanční 

prostředky při zřízení zastupitelského úřadu není vhodné 

vyloučit použití zákona o státní službě. Domníváme se, že 

vyjmutí přesunu služebního místa pro výkon 

služby v zahraničí mezi služebními úřady ze změn 

systemizace dle zákona o státní službě není vhodné. 

V případě nutnosti personálního posílení jiného 

zastupitelského úřadu je dle našeho názoru možno využít 

institut přeložení dle § 47 zákona o státní službě. 

4. Ustanovení odstavec 4 považujeme za nadbytečné. Popsaná 

situace (přesun služebního místa mezi zastupitelskými 

úřady), není změnou systemizace, ale změnou organizační 

struktury. Její provedení je upraveno v § 19 zákona o státní 

službě a tato úprava není více náročná, než úprava uvedená 

v návrhu. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

3. Odstavec 3 bude označen jako odstavec 1 a bude nově 

znít: 

„Spolu s informací o zřízení nebo zrušení zastupitelského 

úřadu podle § 4 odst. 3 ministerstvo předloží vládě návrh 

změny systemizace v dohodě s Ministerstvem vnitra 

a Ministerstvem financí; postup změny systemizace podle 

zákona o státní službě se v takovém případě nepoužije.“ 

 

4. Odstavec 4 bude označen jako odstavec 2 a bude nově 

znít: 

„Na změnu systemizace související s přesunem služebního 

místa pro výkon služby v zahraničí mezi zastupitelskými 

úřady se § 18 zákona o státní službě nepoužije; ustanovení 

§ 17 odst. 2 a 3 zákona o státní službě se použije obdobně.“ 

 

Důvodová zpráva bude nově znít: 

„V případě, kdy je s ohledem na zahraničněpolitický vývoj 

potřeba zřídit nový zastupitelský úřad v zahraničí, je zřejmé, 

že součástí takového kroku musí nutně být zvýšení 

systemizace ministerstva. Z důvodu zajištění větší flexibility 

bude v takovém případě vyloučen postup podle zákona 

o státní službě s tím, že zvýšení systemizace spojené 

s obsazením takto zřizovaného úřadu bude vláda schvalovat 

současně s předloženou informací o rozhodnutí ministra 

o zřízení úřadu podle § 4 odst. 3. Návrh na změnu 

systemizace bude předkládán po dohodě s Ministerstvem 

vnitra a Ministerstvem financí. 

S ohledem na zahraničněpolitický vývoj dochází v praxi 

rovněž k přesunům systemizovaných služebních míst mezi 

zastupitelskými úřady (jedná se např. o přesuny míst 

konzulárních úředníků v důsledku výrazného poklesu vízové 

agendy v jedné destinaci a nárůstu stejné agendy v jiné 

destinaci). Z důvodu potřeby reagovat pružně na vznikající 

situace se stanoví, že přesun míst mezi zastupitelskými 
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úřady se nepovažuje za změnu systemizace, byť by 

v takovém případě nebyly splněny podmínky § 18 ZSS 

(zejména pokud se týká podmínky změny platové třídy 

státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o dvě 

třídy nahoru).“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K hlavě V, dílu 3: 

Požadujeme objasnit, na jaké zaměstnance se vztahuje Díl 3 

„Povinnosti a práva diplomatických, administrativních 

a technických pracovníků“. Není totiž zcela zřejmé, zda se tato 

část dotýká pouze státních zaměstnanců Ministerstva 

zahraničních věcí či obecně všech státních zaměstnanců při 

výkonu služby v zahraničí. V případě, že by se věcná působnost 

vztahovala na všechny státní zaměstnance, nelze taková 

ustanovení z hlediska Ministerstva vnitra akceptovat a bylo by 

nutné vyčlenit zaměstnance Ministerstva vnitra především 

z ustanovení § 48 odst. 2 písm. c), § 49 odst. 1 písm. b), § 50 

a § 51 odst. 1 písm. d). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Povinnosti a práva se vztahují na státní zaměstnance 

a zaměstnance MZV, ale rovněž se budou týkat státních 

zaměstnanců z jiných ministerstev, pokud budou vysláni 

k výkonu služby v zahraničí např. na SZ Brusel. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 48 odst. 2 písm. e) až g): 

1. Domníváme se, že zde stanovené povinnosti jdou nad rámec 

přípustnosti. Jak vyplývá ze zákoníku práce, zřízení účtu pro 

zasílání platu či mzdy je zaměstnancovým právem, nikoliv 

povinností. Zaměstnavatel nemůže přenášet náklady spojené 

s vyplácením platu na zaměstnance a tím mu fakticky plat 

snižovat.  

2. Pokud jde o § 48 odst. 2 písm. f), považujeme povinnost pro 

pracovníky vyslané k výkonu služby v zahraničí zřídit si 

datovou schránku pro fyzickou osobu za nepřiměřenou zátěž. 

Důsledky spojené s existencí datové schránky fyzické osoby 

mají pro jejího držitel důsledky značně přesahující jeho 

rámec státního zaměstnance – zaměstnanci budou veškeré 

dokumenty orgánů veřejné moci, nejenom ty, které se týkají 

jeho zaměstnání, doručovány elektronicky, bude si tak muset 

zajistit odpovídají výpočetní a komunikační techniku, 

Akceptováno částečně.  

 

1. Navržená povinnost není neproporcionální ke 

sledovanému cíli, kterým je předejít velmi složitému 

vyplácení platu zaměstnanci v situaci, kdy je vyslaný 

k výkonu služby v zahraničí.  

 

2. Písmeno f) bude vypuštěno.  

 

3. Vzhledem k specifičnosti služby v zahraničí je nezbytné, 

aby byl vyslaný státní zaměstnanec a zaměstnanec 

dosažitelný na mobilním telefonu i mimo pracovní dobu pro 

případ mimořádné události. 
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zabezpečit dlouhodobé uchování těchto dokumentů 

(podléhají podstatně rychleji než listinné dokumenty 

degradaci) apod. Dle dosud platné právní úpravy je 

zřízení datové schránky u všech fyzických osob jen 

dobrovolné, vznikne tak velmi specifická výjimka z tohoto 

pravidla. Navíc existují i jiné možnosti doručování se 

zaručenou elektronickou identitou a do budoucna přibydou 

další (viz připravované využívání občanských průkazů 

s čipem). 

3. Uložení povinnosti, aby byl státní zaměstnanec dosažitelný 

na služebním mobilním telefonu i mimo služební dobu, de 

facto předpokládá, že státní zaměstnanec bude muset 

vykonávat státní službu – v případě nutnosti – v podstatě 

kdykoliv, což je ovšem v rozporu s ustanoveními o době 

odpočinku (§ 90 až 92 zákoníku práce, na které odkazuje 

§ 99 odst. 3 zákona o státní službě) a také v rozporu s právem 

Evropské unie (články 3 a 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 

o některých aspektech úpravy pracovní doby). Předmětné 

ustanovení požadujeme z výše uvedeného důvodu vypustit.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 50 odst. 1: 

1. Předmětné ustanovení upravuje službu přesčas, kdy by 

státnímu zaměstnanci mělo být umožněno uznat výkon 

služby přesčas i dodatečně. Předkladatel argumentuje tím, že 

při řešení naléhavých konzulárních případů nelze vždy 

dodržet povinnost dle zákona o státní službě a službu přesčas 

nařídit předem, a to písemně. Dle zákoníku práce, na jehož 

úpravu zákon o státní službě v této věci odkazuje, je práci 

přesčas možné konat jen výjimečně. I naléhavé úkoly, jako 

například zajištění zahraničních cest představitelů České 

republiky, řešení konzulárních případů či účast na zasedání 

orgánů mezinárodních organizací, jsou vždy plněny na 

základě pokynu, který právě může spočívat i v nařízení práce 

Akceptováno. 

 

§ 50 bude nově znít: 

„(1) Za službu nebo práci přesčas, službu v noční době nebo 

noční práci, službu nebo práci ve svátek, jakož i za službu 

nebo práci v sobotu a v neděli se v případě státního 

zaměstnance se služebním působištěm v zahraničí 

a zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí 

nepovažuje účast na společenských akcích konaných mimo 

rozvrženou služební nebo pracovní dobu a mimo služební 

působiště nebo pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast 

nařídí vedoucí zastupitelského úřadu.  

(2) Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 
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přesčas. Dle stávající úpravy práce přesčas proto není možné, 

aby byla taková práce uznávána dodatečně. Navrhujeme větu 

první odstranit. 

2. Předkladatel uvádí, že účast na společenských akcích 

a recepcích se považuje za úkon v přímé souvislosti 

s plněním služebních úkolů. Upozorňujeme, že účast na 

těchto akcích v rámci rozvržené služební doby a na 

služebním působišti, může být samotným výkonem služby. 

Předkladatel sám stanovuje, že taková účast může být 

založena na základě nařízení vedoucího zastupitelského 

úřadu. Z tohoto důvodu není vhodné pohlížet na tuto činnost 

jen jako na úkony v přímé souvislosti s plněním služebních 

úkolů, ale také jako na samotný výkon služby, za který 

přísluší plat. V návaznosti na to uvádíme, že je pak třeba 

takový výkon služby případně považovat i za službu přesčas, 

službu v noci, službu o svátcích, službu v sobotu a v neděli. 

Navrhujeme příslušné ustanovení ve smyslu výše uvedeného 

doplnit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 50 odst. 2: 

Požadujeme normativní text upravit, neboť jestliže státní 

zaměstnanec koná službu v době služební pohotovosti, jedná se 

o službu přesčas. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 51 odst. 1: 

1. Požadujeme vypustit odkazy na kolektivní dohody, neboť 

jimi nelze stanovit okruh překážek v práci nebo ve výkonu 

služby na straně zaměstnance. 

2. Není zcela jasné, co se v písmeni h) myslí „důvody zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Požadujeme uvedené 

vyjasnit, přičemž formulaci používanou v českém pracovním 

právu („BOZP“) nepovažujeme v dané souvislosti za 

případnou.  

1. Akceptováno. 

 

Návětí odstavce 1 bude nově znít: 

„Kromě překážek ve službě a v práci na straně státního 

zaměstnance a zaměstnance podle jiných právních předpisů 

má diplomatický, administrativní nebo technický pracovník 

právo na služební nebo pracovní volno“. 

 

2. Akceptováno. 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.  

Písmeno h) bude nově znít: 

„h) 15 dnů v kalendářním roce z důvodu výkonu služby 

nebo práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo 

zdraví v rizikových zemích, kde je státním zaměstnancům 

a zaměstnancům přiznán zvláštní příplatek.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 53 odst. 2: 

Považujeme předmětné ustanovení za nepřípustnou nepřímou 

novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, neboť stanoví nový důvod pro zařazení příslušníka do 

neplacené zálohy. Současně není navržena nezbytná novelizace 

ustanovení § 34 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a není tedy jasné, za jakých podmínek by 

byl příslušník ustanoven na služební místo po vynětí z neplacené 

zálohy.  

Jak bylo již řečeno, navržené ustanovení není provázáno se 

zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

a nejsou řešeny nezbytné náležitosti služebního poměru 

příslušníka bezpečnostního sboru. Požadujeme proto slova 

„považuje se doba podle odstavce 1 za zařazení do zálohy 

neplacené“ nahradit slovy „poskytne se mu na jeho žádost 

služební volno bez poskytnutí služebního příjmu“. Text může být 

popřípadě doplněn i odkazem na § 76 zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Námi navrhovanou 

úpravou přejde povinnost aktivní žádosti o poskytnutí služebního 

volna především na příslušníka bezpečnostního sboru a vazbou 

na ustanovení § 33 písm. b) zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů bude rovněž vyřešeno 

eventuální zařazení příslušníka do zálohy neplacené v případě, že 

služební volno bez poskytnutí příjmu bude delší než 1 měsíc. 

Použitím upraveného textu § 76 zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů s vynecháním textu: „nebrání-li 

tomu vážný zájem služby“ bude dosaženo toho, že toto služební 

volno bude z důvodu doprovodu manžela(ky) či partnera(ky) při 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Je-li doprovázející osobou příslušník bezpečnostních sborů 

vykonávající službu podle jiného právního předpisu, 

poskytne se mu na jeho žádost služební volno bez poskytnutí 

služebního příjmu.“ 
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výkonu služby nebo práce v zahraničí podle § 53 odst. 2 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů návrhu 

poskytnuto na žádost příslušníka obligatorně. 

Obdobný problém s nepřípustnou nepřímou novelou ostatně 

spatřujeme i u odstavců 1 a 3. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 54: 

Domníváme se, že navrhovaná úprava osobního příplatku není 

vhodná, zejména s ohledem na právní jistotu státních 

zaměstnanců (v případě snížení či odejmutí osobního příplatku), 

ale i s ohledem na rovnost státních zaměstnanců (v případě 

zvýšení osobního příplatku i bez provedeného služebního 

hodnocení). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 54 bude vypuštěn. 

 K § 57 odst. 3: 

Předmětné ustanovení podle našeho názoru zakládá nerovné 

postavení mezi státními zaměstnanci, přičemž není důvodu, aby 

státnímu zaměstnanci, který vykonává státní službu v ústředí 

a byla mu přiznána diplomatická hodnost, nenáležely příslušné 

příplatky (též s ohledem na skutečnost, že tento státní 

zaměstnanec podle důvodové zprávy nemusí být ani 

představeným). Navrhované řešení je rovněž nesystémové, neboť 

obecně se státní zaměstnanci odměňují za výkon státní služby 

a v případě, že je státní služba vykonávána za specifických 

podmínek (přesčas, noční doba, svátek atd.), je třeba tuto 

skutečnost reflektovat, a to za dodržení předvídatelných, rovných 

a nediskriminačních podmínek. Ustanovení požadujeme vypustit.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Neakceptováno. 

 

Smyslem zavedení příplatku za přiznané diplomatické 

hodnosti je snížení nepoměru mezi požadavky kladenými na 

diplomatické pracovníky a jejich finančním ohodnocením, 

ocenění dovedností a schopností bez ohledu na zařazení 

státního zaměstnance a zaměstnance v ministerstvu zejména 

po ukončení vyslání a současně motivační faktor pro výkon 

zahraniční služby. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 61: 

Nesouhlasíme s navrhovanou zvláštní právní úpravou služebního 

hodnocení, zejména pokud jde o hodnocené oblasti. Navrhovaná 

právní úprava nepřípustně zasahuje do nastaveného systému 

státní služby, neboť se promítá i do jiných institutů státní služby 

než služebního hodnocení, zejména pak odměňování, kárného 

Akceptováno. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 
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řízení a vzdělávání státních zaměstnanců. K tomu podotýkáme, 

že nařízení vlády č. 134/2015 Sb. by se po přijetí navrhované 

právní úpravy stalo neaplikovatelným. Ustanovení požadujeme 

upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 67 bodu 2: 

V § 24 odst. 5 zákona o státní službě se věta druhá zrušuje, aniž 

by se však v zákoně o zahraniční službě stanovovala adekvátní 

náhrada. V § 32 návrhu zákona se sice stanoví, kdy lze obsadit 

volné služební místo bez vyhlášeného výběrového 

řízení, nicméně tato ustanovení se vztahují pouze na státní 

zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí. Legislativní 

zkratkou „ministerstvo“ se totiž rozumí pouze Ministerstvo 

zahraničních věcí. Obecně tedy pro státní zaměstnance, 

včetně zaměstnanců Ministerstva vnitra, nebudou existovat 

v případě zrušení předmětných ustanovení v zákoně o státní 

službě adekvátní ustanovení. Zásadní přitom je, aby služební 

místo po dobu dlouhodobého vyslání bylo možné 

personálně obsadit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

 

§ 67 bod 2 bude vypuštěn.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 67 bodu 6: 

Nejsou zřejmé důvody, proč je bez adekvátní náhrady 

navrhováno zrušení § 51 odst. 5 zákona o státní službě. Došlo by 

Vysvětleno. 

 

Na žádné služební místo v rámci výkonu služby v zahraničí 
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k výraznému zhoršení postavení státních zaměstnanců, kteří (by) 

byli vysláni k výkonu služby v zahraničí; nejedná se 

přitom pouze o pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. 

Ustanovení § 51 odst. 5 by nemělo být zrušeno, ale pouze 

upraveno v souladu s ostatními navrhovanými úpravami. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

se výběrové řízení nekoná, dotčené ustanovení je proto 

nadbytečné.  

 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části šesté: 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným § 87h odst. 1 písm. e) 

zákona o pobytu cizinců. Navrhovaná konstrukce vytváří prostor 

pro bezodkladné vydávání povolení k trvalému pobytu cizincům 

z nečlenského státu Evropské unie, kteří budou 

rodinnými příslušníky občana Evropské unie, držitele 

diplomatického nebo služební pasu členského státu Evropské 

unie. Právo trvalého pobytu v České republice mohou cizinci 

pocházející ze třetích zemí získat standardně až poté, co v České 

republice pobývali alespoň pět let. K tomuto pravidlu 

platí speciální pravidlo, podle kterého rodinní příslušníci občanů 

Evropské unie (i České republiky) mohou právo trvalého pobytu 

na území získat po 2 letech pobytu na území České republiky.  

Návrh předkladatele směřuje přitom k tomu, aby bylo právo 

trvalého pobytu v České republice možno určitým cizincům 

přiznat bez ohledu na to, zda v České republice dosud pobývali, 

což je zcela nekoncepční odchylkou, kterou lze odůvodnit leda 

tím, že je právě těmto osobám nutno zpřístupnit možnost získat 

právo trvalého pobytu z důvodu, že je toto v zájmu České 

republiky. Možnost získat právo trvalého pobytu z důvodů, že je 

pobyt cizince v zájmu České republiky, bez splnění podmínky 

předchozího pobytu na území České republiky, však zákon 

o pobytu cizinců obsahuje již dnes, a to v § 87h odst. 2 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců. 

Navrhované řešení je tedy zcela nesystémové. Fakticky by 

umožňovalo povolit trvalý pobyt na území České republiky bez 

podmínky předchozího pobytu na území, 

a to v době, kdy se dotčený cizinec bude zdržovat mimo území 

Akceptováno.  

 

§ 71 bude vypuštěn. 
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České republiky. Z tohoto důvodu nesouhlasíme se speciální 

úpravou, kdy by trvalý pobyt bylo možné povolit 

v době služebního vyslání občana České republiky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  

Ministerstvo 

vnitra 

Doporučující připomínky: 

K § 1 odst. 1: 

1. Písmeno a) stanoví, že zákon upravuje zásady a způsob 

výkonu zahraniční služby. Zásady výkonu zahraniční služby 

ovšem navrhovaný zákon upravuje omezeně pouze v jednom 

ustanovení, a to v ustanovení § 3. Doporučujeme zvážit 

zařazení zásad výkonu zahraniční služby jako jednoho 

z předmětů úpravy zákona, neboť nepovažujeme tento postup 

za vhodný. Základní zásady obsahuje též zákoník práce či 

správní řád (ten dokonce v sedmi paragrafech), přesto nejsou 

zásady zahrnuty do definice předmětu úpravy.  

2. V písmenech d) a e) návrh uvádí dva samostatné předměty 

úpravy zákona, a to „služební a pracovněprávní vztahy 

v souvislosti s výkonem zahraniční služby“ a  „práva 

a povinnosti státních zaměstnanců a zaměstnanců 

v zahraniční službě“. Vzhledem k tomu, že práva 

a povinnosti tvoří obsah právních vztahů, a jsou tedy jejich 

součástí, doporučujeme písmeno e) z § 1 vypustit jako 

nadbytečné.  

3. Předmětem úpravy zákona má být i „stanovení 

diplomatických a konzulárních hodností“. Písmeno f) však 

významově nenavazuje na úvodní část ustanovení § 1 odst. 1 

a dále na § 15 odst. 1. Doporučujeme tedy slovo „stanovení“ 

nahradit slovy „přiznávání a propůjčování“.  

1. Neakceptováno.  

 

Zmíněné zásady sice tvoří jen jeden § návrhu zákona, 

nicméně pro jeho budoucí výklad se bude jednat o důležité 

ustanovení. Je proto zcela na místě uvést je i v § 1 odst. 1 

písm. a). 

 

2. Neakceptováno. 

 

3. Akceptováno.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 písm. h): 

 Administrativním pracovníkem je státní zaměstnanec 

ve služebním poměru nebo zaměstnanec v pracovním poměru 

vykonávající administrativní činnost považovanou za výkon 

zahraniční služby nebo se zahraniční službou související. Slovní 

spojení „administrativní činnost považovanou za výkon 

Neakceptováno. 
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zahraniční služby“ není srozumitelné a vyvolává pochybnosti 

o svém významu. Pravděpodobně má být tímto ustanovením 

vyjádřeno, že administrativní pracovník vykonává zahraniční 

službu podle navrhovaného § 2 písm. a), resp. práci podle § 2 

písm. e) a f), avšak zvolená formulace je matoucí. Vzhledem 

k výše uvedenému doporučujeme zmíněné slovní spojení 

přeformulovat. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 3: 

1. Dle písmene b) má být zásadou výkonu zahraniční služby 

také kariérní systém zahraniční služby a střídání výkonu 

služby v ústředí a služby v zahraničí. Kariérní systém či 

střídání výkonu služby nelze právně konstruovat jako zásady, 

tedy jako obecné a abstraktní vyjádření hodnot, spíše se jedná 

o systémové prvky fungování upravované problematiky.  

2. Zásada dodržování závazků plynoucích z mezinárodního 

práva je obecně formulována v čl. 1 odst. 2 Ústavy 

a primárním adresátem z toho vyplývajících povinností je 

stát. Písmeno c) se proto jeví nadbytečné, resp. 

kontraproduktivní v tom, že může vyvolávat otázky, proč je 

v tomto případě výslovně zopakována v odvětvovém zákoně, 

zatímco v jiných zákonech zmíněna není, ač ani v těchto 

případech není o její platnosti pochyb. Navrhujeme proto 

písmeno c) vypustit. 

1. Akceptováno 

 

Bylo doplněno slovo „dodržování“. 

 

2. Neakceptováno.  

 

Souhlasíme s tím, že primárním adresátem 

mezinárodněprávních závazků je stát (byť mezinárodní 

právo obsahuje některé povinnosti a důsledky jejich 

porušení i pro jednotlivce). Diplomaté se však často nalézají 

v pozici, kdy jednají jménem státu. Takové jednání je 

přičitatelné ČR a v případě porušení mezinárodního práva 

může vést ke vzniku její mezinárodněprávní odpovědnosti 

(viz Články o odpovědnosti států za mezinárodně 

protiprávní jednání připojené k rezoluci VS OSN 56/83 

z 12. 12. 2001, které z větší části představují kodifikaci 

mezinárodního obyčejového práva). S ohledem na 

zkušenosti a praxi MZV proto považujeme za důležité tuto 

zásadu v návrhu zákonu ponechat.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 odst. 1 písm. g): 

Slova „činnosti volebních orgánů“ doporučujeme nahradit slovy 

„činnosti volebního orgánu“. Změna formulace do jednotného 

čísla lépe vystihuje úpravu ve volebních zákonech. Zastupitelský 

úřad nevykonává činnosti více volebních orgánů, ale právě jen 

činnosti, které jsou zastupitelskému úřadu (jako 

jednomu z volebních orgánů) svěřeny. 

Akceptováno. 

 

Bude upraveno. 

Ministerstvo K § 42: Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 125 (celkem 187) 

vnitra Upozorňujeme, že z textu ustanovení vyplývá, že uvedení 

představení si nemohou jmenovat tzv. „uvolněného zástupce“, 

ale pouze zástupce z přímo podřízených představených. 

Z praktických důvodů doporučujeme ustanovení přeformulovat 

a umožnit představeným jmenovat i zástupce, kteří nemusí být 

jejich přímí podřízení (vizte § 9 odst. 7 zákona o státní službě). 

 

V odstavci 1 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje náměstka pro řízení 

sekce v rozsahu činnosti vymezené náměstkem pro řízení 

sekce.“ 

V odstavci 2 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje vedoucího stálého 

zastoupení v rozsahu činnosti vymezené vedoucím stálého 

zastoupení.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 42: 

Domníváme se, že odstavce 1 a 3 jdou nad rámec působnosti 

návrhu zákona, jak je uvedena v § 1 odst. 1. 

Neakceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 43 odst. 1: 

Doporučujeme více rozvést povahu „určitého úkolu zahraniční 

služby“. Výkon státní, resp. zahraniční, služby vždy spočívá 

v plnění určitých úkolů, navrhované znění ustanovení je proto 

dosti neurčité. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Zvláštní zmocněnec je zpravidla pověřen úzce 

specializovanou agendou, ze které vyplývá plnění určitého 

úkolu. Velmi často se jedná o témata, která mají 

multilaterální charakter a přesahují přes několik agend 

vykonávaných dílčím způsobem několika útvary 

v Ministerstvu zahraničních věcí. Jedná se například 

o problematiku migrace nebo kybernetickou bezpečnost. 

S ohledem na důležitost agendy a nezbytnost účasti na 

různých mezinárodních jednáních je vhodné, aby určité 

úkoly byly svěřeny jedné osobě s odpovídající úrovní 

zařazení v rámci struktury ministerstva.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 44 odst. 2: 

Velvyslanec může být podle tohoto ustanovení pověřen 

zvláštními úkoly, není však patrné, kdo může diplomatického 

pracovníka těmito úkoly pověřit. Doporučujeme proto ustanovení 

v uvedeném směru doplnit. 

Akceptováno. 

 

§ 44 bude upraven viz výše. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 57: 

Doporučujeme zvážit vhodnost zařazení nového druhu příplatku 

do textu navrhovaného zákona, a to s ohledem na riziko 

Vysvětleno. 

 

Smyslem zavedení příplatku za přiznané diplomatické 
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potenciálního neúměrného zvýhodnění v odměňování státních 

zaměstnanců vykonávajících zahraniční službu oproti ostatním 

státním zaměstnancům. 

hodnosti je snížení nepoměru mezi požadavky kladenými na 

diplomatické pracovníky a jejich finančním ohodnocením, 

ocenění dovedností a schopností bez ohledu na zařazení 

státního zaměstnance a zaměstnance v MZV zejména po 

ukončení vyslání a současně motivační faktor pro výkon 

zahraniční služby. 

Ustanovení § 57 se bude týkat pouze státních zaměstnanců, 

kterým byla přiznána diplomatická hodnost. Tu lze přiznat 

pouze v MZV a v návaznosti na výkon zahraniční služby. 

V jiném správním úřadě není možné přiznat diplomatickou 

hodnost. Státním zaměstnancům vysílaným k výkonu služby 

v zahraničí jsou diplomatické hodnosti pouze propůjčovány 

na dobu výjezdu. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 62 odst. 2: 

Považujeme za vhodné, aby bylo vydáno namísto vyhlášky spíše 

nařízení vlády, neboť i služební hodnocení státních zaměstnanců 

je blíže upraveno nařízením vlády. 

Akceptováno. 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 65 odst. 2: 

Podle našeho názoru se v uvedeném případě jedná o nepřímou 

novelizaci přechodného ustanovení § 201 zákona o státní službě, 

navrhujeme tedy toto ustanovení vypustit. 

Neakceptováno. 

 

Ustanovení § 65 odst. 2 odráží specifické podmínky výkonu 

služby v zahraničí a týká se pouze velmi omezené kategorie 

administrativních pracovníků, kterých je s přihlédnutím 

k požadavkům (rozsah vykonávané agendy, resp. kumulace 

agend, jazykové znalosti, bezpečnostní prověrka aj.) 

nedostatek a MZV přitom musí zajistit řádný chod 

zastupitelských úřadů. 

Ministerstvo 

vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 2 písm. l): 

Doporučujeme zvážit zavedení pojmu „místní síla“ v návrhu 

zákona, který se dle našeho názoru vymyká používané 

terminologii, a nahradit jej vhodnějším výrazem, např. „místní 

zaměstnanec“. Zároveň je třeba příslušnou změnu promítnout též 

v názvu § 45 návrhu zákona. 

Neakceptováno.  

 

V podmínkách Ministerstva zahraničních věcí a jeho 

vnitřních předpisů se jedná o zavedený pojem. 

Ministerstvo K § 4 odst. 3: Akceptováno. 
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vnitra Vzhledem k tomu, že v § 4 odst. 2 je obsažen výčet subjektů, 

které jsou považovány za zastupitelské úřady, není již zapotřebí 

výslovně na odstavec 2 odkazovat. Doporučujeme slova 

„uvedené v odstavci 2“ vypustit. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 4 odst. 4: 

V předmětném ustanovení doporučujeme slovo „hlavy“ nahradit 

množným číslem „hlav“, neboť z textu ustanovení vyplývá, že 

odkazuje na dvě hlavy navrhovaného zákona. Obdobnou úpravu 

navrhujeme učinit i v § 4 odst. 5. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 4 odst. 5: 

Doporučujeme slovo „jiný“ vypustit pro nadbytečnost. 
Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 1 písm. e): 

1. Doporučujeme slova „ústřední orgány státní správy“ nahradit 

slovy „ústřední správní úřady“; tuto novější terminologii 

používá též zákon o státní službě. 

2. Z ustanovení není zřejmé, jaké všechny ústřední správní 

úřady stálá mise informuje, doporučujeme proto doplnit např. 

slovo „dotčené“ (úřady).  

Akceptováno částečně.  

 

Slova „příslušné orgány veřejné moci“ a „ústřední orgány 

státní správy“ budou nahrazena slovy „státní orgány“. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 3: 

Počátek ustanovení doporučujeme formulovat takto: „Stálou misí 

je i stálé zastoupení…“. 

Akceptováno. 

 

§ 6 odst. 3 bude  vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 7: 

1. Doporučujeme z textu odstavce 3 vypustit slovo „zpravidla“ 

pro nadbytečnost. 

2. V odstavci 5 je odkazováno na ustanovení obsahující pouze 

další odkaz, což považujeme za nežádoucí. Doporučujeme 

odkázat přímo na ustanovení § 4.  

3. Doporučujeme v odstavci 7 druhé větě slovo „mzda“ nahradit 

slovy „jiná odměna“, neboť jde o obecnější pojem zahrnující 

všechny ostatní odměny, které netvoří plat (mimo jiné též 

odměnu za práci konanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr). 

1. Akceptováno. 

 

2. Akceptováno. 

 

3. Neakceptováno, vysvětleno. 

 

Honorární úředníci žádné odměny nedostávají, formulační 

úpravu nepovažujeme za nutnou. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 10 odst. 2: 

Doporučujeme ve druhé větě nahradit slovo „zástupce“ slovem 
Neakceptováno.  
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„zastupování“, neboť se v daném případě jedná o pověření 

zastupováním. 

Slovo „zástupce“ odpovídá běžné terminologii týkající se 

mezinárodních organizací („representative“). 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 11:  

1. Doporučujeme nadpis přeformulovat tak, aby lépe odpovídal 

obsahu ustanovení § 11, neboť toto ustanovení o „základních 

úkolech zahraniční služby“ nehovoří, hovoří pouze o výkonu 

služby v ústředí či v zahraničí. 

2. Doporučujeme slova „včetně vztahů mezi členskými 

a nečlenskými státy Evropské unie,“ vypustit z odst. 1 písm. 

b) pro nadbytečnost. 

3. Slova „Výkonem zahraniční služby“ doporučujeme 

v odstavci 3 s ohledem na zachování jednotné terminologie 

užité v předchozích odstavcích nahradit slovy „Výkonem 

služby v zahraničí“. 

1. a 2. Akceptováno 

 

Bude vypuštěno. 

 

3. Neakceptováno.  

Ministerstvo 

vnitra 

K hlavě IV dílu 1: 

Upozorňujeme, že velká část ustanovení tohoto dílu je 

deklaratorní a nadbytečná, neboť uvádí pouze (demonstrativní) 

soupis činností, které vykonává zastupitelský úřad dle jiných 

zákonů a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.  

Vysvětleno. 

 

Smyslem hlavy IV dílu 1 je v ucelené podobě poskytnout 

přehled o konzulárních činnostech. Doplňujeme, že část 

ustanovení tohoto dílu byla do návrhu dána rovněž na 

základě projednání s MV. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 17 odst. 1: 

V daném ustanovení je zavedena legislativní zkratka „členský 

stát“. V souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády by 

se měla zavést legislativní zkratka při prvém výskytu pojmu, pro 

který je legislativní zkratka zavedena. Pojem „členský stát 

Evropské unie je přitom poprvé použit již v § 1 odst. 2. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 17 odst. 9: 

Odkaz v tomto ustanovení na odst. 7 stejného paragrafu je 

nevhodný, neboť odst. 7 nedefinuje, co se rozumí mimořádnou 

událostí. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 20 odst. 1: 

Předkladatel v daném ustanovení odkazuje v souvislosti s účinky 

notářského zápisu na zákon č. 301/2000 Sb. Upozorňujeme, že 

v návrhu zákona jsou v poznámkách pod čarou uvedeny názvy 

Akceptováno. 

 

Poznámky pod čarou budou zrevidovány v návaznosti na 

vypořádání připomínek. 
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právních předpisů a mezinárodních smluv, pokud jsou zmíněny 

poprvé, v celém znění, avšak pokud jsou uvedeny opětovně, je 

právní úprava v tomto nejednotná. V některých případech je 

zkrácený název uveden číselným označením, v některých 

legislativní zkratkou, zkráceným slovním názvem nebo jeho 

názvem bez uvedení „ve znění pozdějších předpisů“, ačkoliv byl 

příslušný právní předpis novelizován. Doporučujeme uvést 

odkazy na jednotlivé právní předpisy v poznámkách pod čarou 

do souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády tak, aby při 

jejich opakovaném uvedení byla citace jednotná. 

Ministerstvo 

vnitra 

K hlavě IV dílu 2: 

V nadpisu doporučujeme slova „jiných členských států Evropské 

unie“ nahradit v navrhovaném zákoně zavedenou legislativní 

zkratkou „členských států“. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 31: 

1. Doporučujeme slova „podle zákona o státní službě“ v zájmu 

jednotnosti terminologie z odstavce 2 vypustit, neboť 

v navrhovaném zákoně na jiných místech není toto spojení 

rovněž uvedeno.  

2. S ohledem na systematiku ustanovení navrhujeme v tomto 

odstavci řešit pouze postavení osoby přijaté v ministerstvu 

do služebního poměru a ponechat problematiku zkoušky až 

na ustanovení § 31 odst. 3. 

3. V odstavci 5 doporučujeme za slova „o zařazení“ 

doporučujeme doplnit slova „nebo jmenování“, neboť 

v případě ponechání stávajícího textu by se úprava tohoto 

ustanovení nevztahovala na představené. 

Akceptováno. 

 

§ 31 bude upraven viz výše. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 32 odst. 1: 

Ve druhé větě doporučujeme v zájmu jednotnosti terminologie 

slova „pro službu“ nahradit slovy „s výkonem služby“. 

Akceptováno. 

 

§ 32 bude upraven viz výše. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 33 odst. 1: 

V zájmu terminologické jednotnosti zákona se zákonem o státní 

službě doporučujeme za slova „služebním předpisem“ doplnit 

slova „státního tajemníka“. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

vnitra 

K § 35: 

1. Ve vztahu k odstavci 1 upozorňujeme na terminologii 

používanou v § 67 zákona o státní službě, kdy nejde 

o „návrat z vyslání“, ale o „ukončení vyslání“. 

2. Doporučujeme v odstavci 2 slova „pro službu“ nahradit 

v zájmu jednotnosti terminologie slovy „pro výkon služby“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 36 odst. 1: 

1. Doporučujeme v odstavci 1 slova „střídání zaměstnance“ 

nahradit v zájmu jednotnosti terminologie slovy „vyslání 

k výkonu služby v zahraničí“. 

2. V odstavci 2 doporučujeme větu za středníkem vypustit, 

neboť v ustanoveních s obdobnou úpravou v navrhovaném 

zákoně (§ 31) není text o nekrácení platu zařazen, což může 

být matoucí při interpretaci navrhovaného zákona. 

1. Akceptováno. 

 

2. Neakceptováno. 

 

§ 31 a § 36 upravují zcela odlišné situace. V případě § 31 se 

jedná o nově přijatého státního zaměstnance, který je 

zařazen na místě pro přípravu k výkonu zahraniční služby. 

V případě § 36 se jedná o státního zaměstnance 

(střídajícího), který je vysílán k výkonu služby v zahraničí 

a za účelem předání agendy odjíždí na zastupitelský úřad až 

o 10 dní před stanoveným datem vyslání, tj. datem od 

kterého bude zařazen na služebním místě na zastupitelském 

úřadě, na kterém je zařazen do doby ukončení vyslání jiný 

státní zaměstnanec (střídaný). 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 41 odst. 2: 

Ustanovení poslední věty je duplicitní s § 9 odst. 4 zákona 

o státní službě, doporučujeme toto ustanovení pro nadbytečnost 

vypustit. 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 178 odst. 3 zákona o státní 

službě, ze kterého se navrhuje vypustit. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 46: 

V tomto ustanovení se používá pojem „systemizace“, což je 

legislativní zkratka pro „systemizaci služebních míst“ zavedená 

zákonem o státní službě. Doporučujeme však, aby byla v tomto 

zákoně případně zavedena vlastní legislativní zkratka. 

Akceptováno. 

 

§ 46 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 46 odst. 1 písm. a): 

Doporučujeme v zájmu větší přehlednosti textu zákona za slovo 

„počet“ vložit slovo „služebních“ a zároveň odstavec 2 z § 46 

vypustit, neboť služební místa podle § 46 odst. 1 písm. a) by 

neměla být za služební místa pouze považována. 

Akceptováno. 

 

§ 46 bude vypuštěn. 
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Ministerstvo 

vnitra 

K § 48 odst. 1 a § 49 odst. 1: 

V úvodní části ustanovení doporučujeme spojku „a“ nahradit 

spojkou „nebo“, neboť v případě zaměstnanců 

v pracovněprávním vztahu jde o povinnosti a práva vyplývající 

ze zákoníku práce, zatímco u zaměstnanců ve služebním poměru 

o práva a povinnosti vyplývající ze zákona o státní službě (bez 

ohledu na skutečnost, že v zákoně o státní službě je začasto 

obsažena delegace na zákoník práce). 

Akceptováno.  

Ministerstvo 

vnitra 

K § 50 odst. 1: 

U slov „o svátcích“, „na společenských akcích a recepcích“ užít 

jednotného čísla, neboť užívání jednotného čísla ve formulaci 

textu právního předpisu je běžnější a v souladu s čl. 40 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 52 odst. 1: 

1. Doporučujeme slova „, aby ministerstvo mohlo provést 

nezbytná personální a organizační opatření související se 

změnou služebního poměru těhotné státní zaměstnankyně“ 

z normativního textu vypustit, případně je přesunout do 

důvodové zprávy, neboť nejde o normativní text, ale 

o zdůvodnění zákonného ustanovení. 

2. Slovo „stejně“ doporučujeme v poslední větě v obou 

případech nahradit slovem „obdobně“. 

3. V uvedeném ustanovení se předkladatel odklání od 

předcházejícího způsobu formulace, když při stanovování 

oznamovací povinnosti neuvádí vedle sebe státního 

zaměstnance/zaměstnankyni a zaměstnance/zaměstnankyni. 

Na postup v případě zaměstnance/zaměstnankyně odkazuje 

v závěru ustanovení, kde uvádí, že „stejně se postupuje 

rovněž v případě zaměstnankyně nebo zaměstnance“. 

Navrhujeme poslední větu za středníkem vypustit a doplnit 

do ustanovení vedle státního zaměstnance/zaměstnankyně 

i zaměstnance/zaměstnankyně tak, aby byl text právního 

předpisu jednotný. 

1. Akceptováno. 

 

2. Akceptováno. 

 

3. Akceptováno. 

Ministerstvo K § 55: 1. Vysvětleno.  
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vnitra 1. Z formulace odstavce 2 není zřejmý vztah k pojištění podle 

odstavce 1, tedy zda pojištění člena rodiny je ze zákona 

součástí pojištění pracovníka, nebo má odstavec 2 být 

pokynem pro uzavření pojištění, jako je tomu v odstavci 1.   

2. Odstavec 3 navrhujeme vzhledem ke znění odst. 2, který 

nezahrnuje všechny členy rodiny uvedeného pracovníka, 

nýbrž jen ty, které jej se souhlasem státního tajemníka 

ministerstva následují do jeho služebního působiště nebo 

pravidelného pracoviště v zahraničí, a také vzhledem 

k odůvodnění tohoto ustanovení, přeformulovat. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí uzavře jednu pojistnou 

smlouvu, která bude pokrývat pojištění i pro členy rodiny, 

kteří budou následovat diplomatického, administrativního 

nebo technického pracovníka do místa vyslání. 

 

2. Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 57 odst. 1 a 2: 

Doporučujme zaměnit pořadí odstavců 1 a 2, neboť je vhodnější, 

pokud je stanoveno nejdříve, že má státní zaměstnanec nárok na 

příplatek a poté teprve, jakým způsobem se stanovuje výše 

takového příplatku a v důsledku toho přeformulovat znění 

odstavce 1 následujícím způsobem: 

„Státnímu zaměstnanci náleží při výkonu služby v ústředí 

příplatek za přiznanou diplomatickou hodnost.“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 59 odst. 3: 

Doporučujeme u trestného činu doplnit, že vybraným osobám 

přísluší jednorázové odškodnění, v situaci, kdy byl zaměstnanec, 

zde pracovník, poškozeným z trestného činu. Navrhovanou 

formulací předkladatele by mohlo předmětné ustanovení vyznít 

tak, že i v případě spáchání trestného činu zaměstnance přísluší 

vybraným blízkým osobám jednorázové odškodnění. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému 

manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 

ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu 

diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku 

mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 60 odst. 1: 

Vyloučením obecných ustanovení zákona o státní službě, která 

upravují služební hodnocení je také nepřímo vyloučeno 

prohlubování vzdělání podle § 107 zákona o státní službě, neboť 

tento institut je velmi úzce napojen na služební hodnocení. 

V tomto kontextu se jeví jako nadbytečný § 60 odst. 1, neboť 

podle § 107 odst. 3 zákona o státní službě určuje rozsah 

Neakceptováno. 

 

§ 61 týkající se hodnocení bude nově upraven, viz výše. 
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prohlubování vzdělání služební orgán. 

Ministerstvo 

vnitra 

K hlavě V dílu 6: 

Používaný termín „hodnocení“ doporučujeme v zájmu 

jednotnosti terminologie nahradit termínem „služební 

hodnocení“, který používá zákon o státní službě. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 62 odst. 1: 

Ustanovení se jeví jako nadbytečné, neboť i dle stávající právní 

úpravy je při přechodu státního zaměstnance na jiný služební 

úřad vydáváno tzv. „přechodové“ služební hodnocení. 

Akceptováno. 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 63: 

V § 63 je označen odstavec 3, který současně odkazuje na 

odstavec 2. Předchozí text ale nijak nevyznačuje, co je odstavec 

1 a co odstavec 2. Pravděpodobně došlo k této chybě při 

úpravách výsledného znění § 63. 

Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 67 bodům 5 a 12: 

Předmětná ustanovení je třeba přeformulovat, neboť hovoří 

o výkonu práce nebo funkce, avšak má jít o výkon služby. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 67 novelizačnímu bodu 17: 

Doporučujeme novelizační bod řádně specifikovat a za slova 

„V § 178“ vložit slova „odst. 2 a 3“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K úvodním větám části čtvrté až šesté: 

Upozorňujeme, že předmětná ustanovení je třeba přeformulovat 

v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 

1. V kapitole 1. 2 obsahující definici problému a v kapitole 1.3 

obsahující popis existujícího právního stavu se nachází příliš 

rámcový popis nedostatků současné úpravy výkonu 

zahraniční služby a nevhodnost aplikace zákona o státní 

službě na tuto problematiku. Podle našeho názoru by právní 

předpis mající v návrhu obsažené dopady na výkon 

zahraniční služby měl v předmětných kapitolách z hodnocení 

dopadů regulace obsahovat podrobnější popis toho, v čem 

jsou spatřovány nedostatky současného stavu. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

vnitra 

2. Pokud se týká závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace, 

pak v subkapitole 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

postrádáme subjekty státní správy mimo Ministerstvo 

zahraničních věcí. Zákon předpokládá, že se bude moci 

aplikovat i zaměstnanců jiných úřadů, kteří budou vysláni 

k výkonu zahraniční služby. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Doporučující připomínka 

K části páté návrhu zákona, kterou je novelizován § 7 odst. 1 

písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: 

Dotčené ustanovení § 7 odst. 1 písm. n) je ve stávajícím znění 

uvedeno slovy „manželé nebo registrovaní partneři“ (zavedeno 

již zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících 

s přijetím zákona o státní službě). Tato slova však nenavazují 

na návětí v úvodu § 7 („Stát je plátcem pojistného 

prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:“). 

Doporučujeme tedy část pátou návrhu zákona upravit tak, 

aby byla provedena potřebná gramatická úprava, 

tj. doporučujeme slova „manželé nebo registrovaní partneři“ 

nahradit slovy „manžele nebo registrované partnery“ a tuto 

změnu promítnout také do platného znění. 

V této souvislosti upozorňujeme na čl. 55 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle nějž je nutné upravit části čtvrtou až šestou 

předloženého návrhu. 

Akceptováno. 

 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

1) Návrh zákona nedostatečně řeší otázku fungování 

zemědělských diplomatů. Dle § 13 odst. 1 ve spojení s § 41 

odst. 2 by zemědělští diplomaté v zahraniční službě 

nepůsobili ve služebním poměru, ale pracovním poměru. 

Místa zemědělských diplomatů jsou ale systemizována jako 

služební.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno.  

 

Ustanovení § 13 se nemá vztahovat na státní zaměstnance 

Ministerstva zemědělství (ministerstvo není organizační 

složkou státu zřizovanou ústředním orgánem státní správy, 

nespadá tedy do věcné působnosti tohoto ustanovení; 

uvedené je patrné dále z toho, že ve druhé větě se odkazuje 

na zaměstnance, nikoli na státní zaměstnance). Vysílání 

státních zaměstnanců Ministerstva zemědělství se bude 

nadále řídit § 67 zákona o státní službě.  
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Navíc oproti původnímu návrhu se v této souvislosti 

navrhuje (a) zakotvit v § 12 odst. 1 ZZS výslovně pravomoc 

sjednávat za účelem výkonu zahraniční služby dohody, 

jejichž předmětem může být mj. úprava bližších podmínek 

podpory výkonu zahraniční služby prostřednictvím osob 

vysílaných jiným orgánem státní správy (viz nově navržená 

věta druhá § 12 odst. 1 ZZS: „Za tímto účelem může 

ministerstvo uzavírat s ostatními státními úřady a dalšími 

subjekty dohody vymezující bližší podmínky poskytování 

vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční služby.“), (b) 

oblast působnosti § 12 odst. 2 ZZS se rozšiřuje na jakékoli 

místo výkonu služby v zahraničí, tedy i na místa 

zemědělských diplomatů, a zavádí se povinná konzultace 

s ostatními státními tajemníky (viz § 12 odst. 2 ZZS: „Bližší 

podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“) a (c) na výběru státních 

zaměstnanců na specializovaná místa v cizině se budou moci 

přímo podílet dotčené rezorty (viz nová úprava personální 

rady v § 33 ZZS: „Členy personální rady jmenuje státní 

tajemník ministerstva. Členem personální rady může být 

jmenován rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném 

služebním úřadu.“). 

Ministerstvo 

zemědělství 

2) Dle § 13 odst. 4 je možné uzavřít dohodu s MZV a vysílající 

organizací – takových dohod má MZe a MZV několik a další 

je těsně před podpisem. Je třeba zákonem potvrdit jejich 

platnost, aby nebylo nutné je znovu renegociovat.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 13 se nemá vztahovat na státní zaměstnance 

jiných ústředních správních úřadů (ministerstvo není 

organizační složkou státu zřizovanou ústředním orgánem 

státní správy, nespadá tedy do věcné působnosti tohoto 

ustanovení; uvedené je patrné dále z toho, že ve druhé větě 
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se odkazuje na zaměstnance, nikoli na státní zaměstnance). 

Vysílání státních zaměstnanců ostatních rezortů se bude 

nadále řídit § 67 zákona o státní službě. 

 

Navíc oproti původnímu návrhu se v této souvislosti 

navrhuje (a) zakotvit v § 12 odst. 1 ZZS výslovně pravomoc 

sjednávat za účelem výkonu zahraniční služby dohody, 

jejichž předmětem může být mj. úprava bližších podmínek 

podpory výkonu zahraniční služby prostřednictvím osob 

vysílaných jiným orgánem státní správy (viz nově navržená 

věta druhá § 12 odst. 1 ZZS: „Za tímto účelem může 

ministerstvo uzavírat s ostatními správními úřady a dalšími 

subjekty dohody vymezující bližší podmínky poskytování 

vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční služby.“), (b) 

oblast působnosti § 12 odst. 2 ZZS se rozšiřuje na jakékoli 

místo výkonu služby v zahraničí, tedy i na místa 

zemědělských diplomatů, a zavádí se povinná konzultace 

s ostatními státními tajemníky (viz § 12 odst. 2 ZZS: „Bližší 

podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

služební místa obvykle obsazená státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném správním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Přijetí služebního 

předpisu projedná státní tajemník ministerstva se služebními 

orgány jiných správních úřadů.“) a (c) na výběru státních 

zaměstnanců na specializovaná místa v cizině se budou moci 

přímo podílet dotčené rezorty (viz nová úprava personální 

rady v § 33 ZZS: „Členy personální rady jmenuje státní 

tajemník ministerstva. Členem personální rady může být 

jmenován rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném 

služebním úřadu.“). 

Ministerstvo 

zemědělství 

3) Místní síly - § 45 – vzhledem k aktuální spolupráci mezi 

MZV a MZe na vytvoření tzv. místních sil pro ekonomickou 

diplomacii se doporučuje rozšířit zaměření místních sil 

o skupinu „odborných či specializovaných“ místních sil právě 

Vysvětleno.  

 

Místní síly mohou vykonávat pouze administrativní nebo 

technické činnosti, v žádném případě ale nemohou 
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se zaměřením na podporu ekonomické diplomacie.  

Tato připomínka je zásadní 

vykonávat činnost diplomatických pracovníků. Na některých 

zastupitelských úřadech jsou v současné době zaměstnané 

místní síly v pozici asistentky ekonomického diplomata. 

Ministerstvo 

zemědělství 

4) K § 31 odst. 2  

- v této podobě navrhovaná úprava umožňuje, aby státní 

zaměstnanci přijatí do služebního poměru nebyli zařazeni na 

konkrétní služební místo, a to z důvodu nutného absolvování 

vzdělávacího programu. Zákon o státní službě takový postup 

neumožňuje – každý státní zaměstnanec je zařazen na 

služebním místě nebo je zařazen mimo výkon služby. Tento 

odstavec zároveň stanoví, že osoba je přijata na základě 

zákona o státní službě.  

Doporučujeme, aby byl v souvislosti s výše uvedeným 

upraven § 23 a § 24 odst. 7 zákona o státní službě, který 

odkáže na tuto speciální normu s tím, že státní zaměstnanec 

se po přijetí do služebního poměru zařadí na služební místo 

nebo se použije postup podle zákona o zahraniční službě. 

Zároveň doporučujeme zamyslet se nad praktickými aspekty 

problematiky – např. kde budou tito státní zaměstnanci 

zařazeni v rámci systemizace z důvodu čerpání prostředků na 

platy apod.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

 

§ 31 bude nově znít: 

„(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

Ministerstvo 

zemědělství 

5) K § 31 odst. 3  

- z úpravy je nejasné, zda tito státní zaměstnanci budou nebo 

nebudou vykonávat službu v oboru služby a popř. v jakém. Je 

jen jasné, že zkouška nahrazuje zvláštní část úřednické 

zkoušky pro obor služby zahraniční vztahy a služba. Ve 

chvíli, kdy tito zaměstnanci budou např. zařazeni mimo 

Akceptováno.  

 

Viz vypořádání připomínky výše. 
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výkon služby z organizačních důvodů, tak by se poté velmi 

špatně posuzovala vhodnost jiného služebního místa.  

Tato připomínka je zásadní 

Ministerstvo 

zemědělství 

6) K § 32 odst. 2  

- z navrhované úpravy vyplývá, že se výběrové řízení nekoná, 

lze-li obsadit volné služební místo v ministerstvu státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě.  

V návrhu není vůbec specifikováno, o jaké státní 

zaměstnance se může jednat a na jakých služebních místech 

jsou zařazeni, popř. v jakém oboru služby. Z navrhovaného 

znění by poté vyplývalo, že se může jednat o jakéhokoli 

státního zaměstnance v jakémkoli oboru služby na 

ministerstvu, který může být bez výběrového řízení zařazen 

na nové služební místo, což je výrazně proti smyslu zákona 

o státní službě. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

 

Všichni státní zaměstnanci v MZV mají obor služby 9. 

Dále je žádoucí, aby na uvolněné služební místo byl 

přednostně zařazen státní zaměstnanec v MZV. Jestliže 

MZV investovalo do speciálního vzdělání státního 

zaměstnance prostřednictvím Diplomatické akademie, státní 

zaměstnanec v MZV splňuje veškeré (v porovnání s jinými 

služebními místy ve státní správě značně vysoké) požadavky 

na služební místo kladené, a pokud má navíc přidanou 

hodnotu předcházejících vyslání k výkonu služby, resp. 

práce v zahraničí, bylo by neefektivní takového státního 

zaměstnance v MZV na uvolněné služební místo nezařadit. 

V opačném případě by docházelo k nejistotě pro samotné 

státní zaměstnance a nežádoucímu odlivu zkušených 

a schopných státních zaměstnanců, a to zejména 

diplomatických pracovníků. 

 

§ 32 bude nově znít: 

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a)  postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b)  lze-li volné služební místo obsadit státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě 

v ministerstvu nebo na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu podle § 31, nebo  

c)  jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 

odst. 1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 
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rozhodne státní tajemník ministerstva o přijetí do služebního 

poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na 

služební místo představeného anebo o zařazení na služební 

místo nebo jmenování na služební místo představeného na 

návrh personální rady. Odmítne-li státní tajemník 

v ministerstvu návrh personální rady, požádá jí o předložení 

nového návrhu.  

(2) Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.  

(3) Výběrové řízení podle zákona o státní službě se koná 

vždy, je-li služební místo uvolněno v důsledku skončení 

služebního poměru podle § 72 až 74 zákona o státní službě.  

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.  

(5) Na služební místo uvolněné v souvislosti se střídáním 

výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí nelze zařadit 

státního zaměstnance postupem podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, ledaže se jedná o státního zaměstnance ve 

služebním poměru v ministerstvu.“ 

Ministerstvo 

zemědělství 

7) K § 1 odst. 1 písm. a) a e)  

- doporučujeme dát pojmy služba a státní zaměstnanec do 

výkladových ustanovení, popř. vložit v rámci poznámky pod 

čarou odkaz na zákon o státní službě, neboť je nutné vymezit, 

co je službou a státními zaměstnanci myšleno.  

Neakceptováno.  

 

Není třeba definovat pojem obsažený v jiném (a stále 

účinném) zákoně. 

Ministerstvo 

zemědělství 

8) K § 4 odst. 3  

- Doporučujeme, aby o zrušení či zřízení zastupitelského 

úřadu rozhodovala vláda na základě návrhu MZV (návrh 

zákona počítá s rozhodnutím MZV, vláda by byla pouze 

informována). 

Neakceptováno.  

 

Zvolené řešení umožní Ministerstvu zahraničních věcí 

flexibilněji reagovat na nepředvídané zahraničněpolitické 

události.  

Ministerstvo 9) K § 10 odst. 4  Neakceptováno.  
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zemědělství - doporučujeme, s ohledem na zkušenosti s obstrukcemi 

prezidentů, formulovat toto ustanovení tak, aby nemohlo dojít 

k maření účelu tohoto ustanovení. 

 

Zákonem nelze novelizovat příslušná ustanovení Ústavy. 

Ministerstvo 

zemědělství 

10) K § 14   

- doporučujeme z hlediska hospodárnosti s nakládání 

s veřejnými prostředky zvážit, zda vkládat toto ustanovení, 

popř. je zapotřebí potřebnost tohoto ustanovení blíže 

specifikovat. Z navrhovaného znění ani z důvodové zprávy 

nevyplývá, co je myšleno „podporou výkonu zahraniční 

služby“. Doporučujeme také zvážit, zda je třeba stanovit 

obsahové náležitosti zřizovací listiny, když tyto jsou již 

uvedeny v § 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem 

státu. 

Vysvětleno. 

 

Účelem navrhovaného ustanovení není zřídit novou 

příspěvkovou organizaci, ale vytvořit dosud chybějící právní 

rámec pro již existující příspěvkové organizace MZV (Česká 

centra, Diplomatický servis atd.). Bez uvedené úpravy nelze 

s ohledem na zákon o majetku provádět změny ve 

stávajících příspěvkových organizacích MZV, což přináší 

četné praktické problémy. 

Obdobné ustanovení je upraveno i v jiných zákonech (např. 

zákon o zaměstnanosti). 

Ministerstvo 

zemědělství 

11) K § 31  

- doporučujeme vložit větu, že bližší podmínky a způsob 

vykonání „zkoušky“ stanoví vláda nařízením. Zkouška je 

v tomto ustanovení popsána spíše nedostatečně. Není také 

zcela jasné, co bude obsahovat oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení. 

Vysvětleno. 

 

Odstavec 1 bude vypuštěn. 

 12) K § 31 odst. 3  

- z úpravy je nejednoznačné, jak se bude postupovat 

v případě, že se na služební místo přihlásí státní zaměstnanec 

ve služebním poměru, který již vykonává službu v oboru 

služby 9. Zahraniční vztahy a služba (s ohledem na 

skutečnost, že zkouška nahrazuje právě tento obor služby). 

Akceptováno.  

 

Viz vypořádání připomínky výše. 

Ministerstvo 

zemědělství 

13) K § 33 odst. 2 písm. a) ve spojení s odst. 3  

- návrhem se zřizuje personální rada, která předkládá návrhy 

na obsazení služebního místa představeného k výkonu služby 

v ústředí.  Není jasné, v jaké fázi personální rada návrhy 

předkládá – zda již na začátku nebo až po řádném výběrovém 

řízení dle zákona o státní službě. Do výběrového řízení se 

může hlásit každá fyzická osoba/státní zaměstnanec, kteří 

splňují podmínky zákona o státní službě a v rámci rovného 

Akceptováno.  

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 
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přístupu a transparentnosti. Kdyby měla o možných 

účastnících rozhodovat pouze personální rada, pak by se 

jednalo o netransparentní přístup a zejména by to bylo 

v rozporu se zákonem o státní službě.  

Zároveň upozorňujeme, že není jednoznačné, co se děje 

v případě, že státní tajemník odmítne jmenovat kandidáta 

navrženého radou. Může požádat o nový návrh, ale zároveň 

o tom starém může rozhodnout náměstek pro státní službu. 

Není řešena situace, že státní tajemník chce nový návrh 

a náměstek pro státní službu jmenuje kandidáta z původního 

návrhu.  

Dále není jasné, zda se podepisuje dohoda o výběru 

nejvhodnějšího kandidáta předjímaná § 28 zákona o státní 

službě. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Ministerstvo 

zemědělství 

14) K § 39  

- Odvolání ze služebního místa – může být vedoucí 

zastupitelského úřadu odvolán ze služebního místa 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 60 odst. 4 zákona o státní 
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z jakýchkoli důvodů nebo bez uvedení důvodu. Domníváme 

se, že by vždy mělo existovat nějaké zdůvodnění pro 

odvolání (kohokoliv z jakéhokoliv postu) a doporučujeme 

proto znění tohoto paragrafu upravit. 

službě, ze kterého se navrhuje ustanovení vypustit. 

Ministerstvo 

zemědělství 

15) K § 42 odst. 1 a 3  

- navrhovaný zákon má řešit problematiku zahraniční služby. 

Výše vymezená ustanovení umožňují jakémukoli náměstkovi 

pro řízení sekce v ministerstvu určit si dva zástupce.  

Zároveň toto ustanovení znemožňuje vedoucímu oddělení 

v ministerstvu určit si svého zástupce, když nemá alespoň 7 

státních zaměstnanců nebo zaměstnanců, přestože zákon 

o státní službě vedoucí oddělení takto neomezuje. 

Úprava institutu zastupování dle § 9 odst. 7 zákona o státní 

službě pro náměstky pro řízení sekcí a vedoucí oddělení 

v zákoně o zahraniční službě je nelogická a nekoncepční. 

Neakceptováno. 

 

Úprava navržená v odstavci 1 vychází z praktické potřeby 

vyplývající ze specifik výkonu zahraniční služby. Vzhledem 

k nízkému počtu státních zaměstnanců v odděleních v MZV 

(v ústředí zpravidla 4, na zastupitelských úřadech 3) není 

účelné ani efektivní, aby představený určoval státního 

zaměstnance jako svého zástupce. Odstavec 2 proto omezuje 

takovou situaci počtem systemizovaných míst. 

Ministerstvo 

zemědělství 

16) K § 46  

- v celé navrhované úpravě chybí definice institutu tzv. 

„překlenovacích služebních míst“. Není jasné, v jakém budou 

oboru služby, zda na ně budou státní zaměstnanci zařazováni, 

na jakou dobu apod. 

Vysvětleno. 

 

Definice překlenovacích služebních míst vyplývá z § 35 

ZZS (jedná se o služební místa určená pro plynulé zajištění 

systému rotace).  

Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 

střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 

místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků. 

Všichni státní zaměstnanci v MZV mají obor služby 9.  
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§ 46 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

zemědělství 

17) K § 59 odst. 3  

- text tohoto ustanovení umožňuje dvojí výklad. 

Doporučujeme tento odstavec upravit, aby bylo jednoznačně 

patrné, kdo všechno obdrží uvedené odškodnění. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému 

manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 

ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu 

diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku 

mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí.“ 

Ministerstvo 

zemědělství 

18) K § 61 odst. 3  

- doporučujeme možnost rozvést jednotlivá hodnotící kritéria 

v prováděcím předpise tak, jako je tomu v nařízení vlády 

č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení 

státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení 

na osobní příplatek státního zaměstnance. „Osobnostní 

předpoklady“ je velice obecnou definicí a při služebním 

hodnocení musí být hodnotící kritéria stanovena co 

nejpřesněji a předvídatelně.   

Akceptováno. 

 

Po dohodě s MV bude řešeno novelou nařízení vlády. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

19) K § 61 odst. 4  

- z uvedeného znění ustanovení vyplývá, že by se hodnocení 

v režimu § 61 mělo vztahovat na všechny zaměstnance 

ministerstva a ne jen na ty, kteří vykonávají zahraniční 

službu. 

Vysvětleno. 

 

Jedná se o služební hodnocení, které se vztahuje pouze na 

zaměstnance ve státní službě (oproti zákonu o státní službě).  

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 
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c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 

ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Doporučující připomínky: 

1. § 7 odst. 6 – Pro pozici honorárního konzulárního úředníka 

jsou dány objektivně špatně porovnatelné požadavky. 

Navrhujeme je vypustit, nebo alespoň do návrhu zákona 

doplnit, čím se uvedené předpoklady budou prokazovat. 

Neakceptováno.  

 

Jedná se o kritéria dosud obsažená ve vnitřním předpisu 

Ministerstva zahraničních věcí, s jehož aplikací nebyly 

zaznamenány problémy.  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

2. § 10 – Navrhujeme doplnit, zda vedoucí zastupitelského 

úřadu má postavení služebního orgánu dle zákona o státní 

službě, představeného nebo jiné. 

Neakceptováno.  

 

Tato otázka je dostatečně upravena zákonem o státní službě 

(§ 9 odst. 4). 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

3. § 18 odst. 6 – Navrhujeme vypustit část věty „neovládá-li 

konzulární úředník v dostatečné míře jazyk, v němž je listina 

sepsána, nebo“, a to z důvodu možného nerovného přístupu 

k žadatelům, jelikož by byli odkázáni na schopnosti 

konkrétního konzulárního úředníka. 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o možnost odmítnout ověřit správnost překladu, 

když ověřující nezná jazyk překladu listiny (arabština, 

čínština, atd.). Jedná se o jazyky, kterými většinou nejsou 

zaměstnanci MZV vysílaní do příslušných destinací 

vybaveni. Nejedná se o nerovný přístup k žadatelům. 

V případě listin pro použití v zahraničí mají žadatelé 

možnost využít místní překladatele. U listin pro použití v ČR 

lze využít soudních překladatelů působících v ČR. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

4. § 31 odst. 2 – Chybí zde uvedení, v jakém stavu se nachází 

osoba přijatá do služebního poměru na MZV do doby 

vykonání zkoušky. Lze předpokládat, že bude zařazena mimo 

výkon služby, nicméně pro tento případ chybí zmocnění 

v zákoně o státní službě. Navrhujeme tuto otázku 

v předloženém materiálu vysvětlit. 

Akceptováno. 

 

§ 31 bude nově znít: 

„(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 
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zahraniční služby zakončený zkouškou. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

5. § 31 odst. 3 – Chybí bližší informace o podrobnostech 

zkoušky nebo odkaz na prováděcí předpis. 
Akceptováno.  

 

Bude doplněno zmocňovací ustanovení upravující bližší 

podmínky předmětné zkoušky. Nový odstavec bude znít: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

6. § 35 – Není zde jasné, zda překlenovací místo bude vždy 

vhodným místem s ohledem na platovou třídu, obory služby 

apod. Navrhujeme uvedené vysvětlit. 

Vysvětleno. 

 

Překlenovací místa jsou specifickým služebním místem, 

které je součástí systemizace MZV. Jedná se o místa 

nezbytná k zajištění fungování MZV, a to zejména z důvodu 

střídání výkonu služby v ústředí a v zahraničí, v rámci 

kterého není vždy možné plynule převést státního 

zaměstnance z jednoho služebního místa na druhé. 

Převedení státního zaměstnance na překlenovací služební 
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místo je vždy pouze dočasným řešením aplikovaným před 

vysláním nebo po ukončení vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. Smyslem překlenovacího místa je rovněž 

zamezení odchodu zkušených a odborně zdatných 

diplomatických pracovníků. 

Všichni státní zaměstnanci v MZV mají obor služby 9.  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

7. § 40 a § 41 odst. 1 – V rozporu s objektivitou, jenž má být 

naplněna prostřednictvím nového režimu, který zavedl zákon 

o státní službě. Zohledňování rodinných příslušníků 

a poskytování jim možnosti nad rámec v podobě uzavření 

pracovního poměru je s ohledem na základní předpoklady při 

přijetí zákona o státní službě rozporuplné. 

Vysvětleno. 

 

V případě § 40 se jedná o převzetí ustanovení § 43 odst. 2 

zákona o státní službě, ze kterého se navrhuje vypustit. 

 

V § 41 odstavci 1 bude část věty první za středníkem 

vypuštěna, v odstavci 3 budou slova „zákoníku práce“ 

nahrazena slovy „části deváté zákona o státní službě“. 

 

Pokud se týká obsazování služebních míst na 

zastupitelských úřadech členem rodiny vyslaného státního 

zaměstnance, zaprvé se jedná o převzetí stávajícího § 178 

odst. 2 zákona o státní službě, zadruhé takovýto člen rodiny 

nebude ve služebním, ale pracovním poměru, zatřetí na 

daném služebním místě může být zařazen pouze po dobu 

vyslání státního zaměstnance, začtvrté se jedná o obsazení 

administrativních nebo technických míst, zapáté se jedná 

o jeden z nástrojů na zajištění sladění rodinného a osobního 

života státního zaměstnance s výkonem služby v zahraničí 

a zašesté to znamená i výraznou finanční úsporu pro státní 

rozpočet vzhledem k nákladům spojeným s vysláním 

státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to 

včetně nákladů hrazených po celou dobu vyslání. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

8. § 42 – Nikde není uvedeno, zda se bude jednat v případě 

státních zaměstnanců o zástupce v právním postavení dle § 9 

odst. 7 nebo dle § 66 zákona o státní službě. Od toho se 

odvíjejí procesní náležitosti. Navrhujeme doplnit. 

Akceptováno. 

 

V odstavci 1 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje náměstka pro řízení 

sekce v rozsahu činnosti vymezené náměstkem pro řízení 
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sekce.“ 

 

V odstavci 2 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje vedoucího stálého 

zastoupení v rozsahu činnosti vymezené vedoucím stálého 

zastoupení.“ 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

9. § 54 – Ze znění ustanovení jsou možné dva výklady: 1) 

osobní příplatek lze měnit pouze ve chvíli, kdy se 

zaměstnanec vysílá do zahraničí a poté až když se vrací. 2) 

s osobním příplatkem lze manipulovat po celou dobu vyslání 

i po celou dobu po návratu. Navrhujeme blíže specifikovat. 

Akceptováno. 

 

§ 54 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

10. § 62 – S  ohledem na skutečnost, že státní tajemník není 

bezprostředně nadřízeným představeným a nemá tudíž 

o činnosti zaměstnance tak podrobné informace, měl by se 

podílet pouze součinnost. Navrhujeme v ustanovení pozměnit 

na „vyhotoví bezprostředně nadřízený představený 

v součinnosti se státním tajemníkem ministerstva“. 

Vysvětleno. 

 

§ 62 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

11. § 2 – Doporučujeme pro větší přehlednost uvádět 

vysvětlované pojmy v uvozovkách. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

12. § 3 – Doporučujeme do výčtu zásad uvést rovněž 

„dodržování demokratických zásad ústavního pořádku České 

republiky a řádný výkon služby“ v souladu s § 22 zákona 

o státní službě. 

Neakceptováno.  

 

§ 22 zákona o státní službě platí i pro státní zaměstnance 

v Ministerstvu zahraničních věcí, není důvod jej replikovat 

do zákona o zahraniční službě.  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

13. § 17 odst. 5 – Doporučujeme vypustit poslední větu. Tato 

situace je popsána v § 17 odst. 8. 
Neakceptováno. 

 

Jedná se o vymezení pojmu stavu nouze, který má zabránit 

zneužívání konzulární ochrany ze strany občanů ČR 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

14. § 17 odst. 7 – Doporučujeme blíže specifikovat neurčitý 

pojem „mimořádné události“. 
Neakceptováno. 

 

Pojem „mimořádná událost“ je vymezen v § 17 odst. 2 písm. 

f). 
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Ministerstvo 

životního 

prostředí 

15. § 18 odst. 1 – Doporučujeme na konci odstavce nahradit 

závorku buď dovětkem „neboli apostilou“ nebo jí vypustit. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

16. § 31 odst. 3 – Doporučujeme dát v závěru znění název oboru  

do uvozovek. 
Neakceptováno. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

17. § 31 odst. 4 – Doporučujeme doplnit, že osvědčení bude 

zároveň osvědčením o vykonání zvláštní části úřednické 

zkoušky z oboru „zahraniční vztahy a služba“. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

18. § 60 odst. 3 – Navrhujeme vypustit, jelikož by právní úprava 

byla nerovnoměrná k ostatním státním zaměstnancům mimo 

MZV. Doporučujeme ponechat na aplikační praxi s ohledem 

na chybějící specifikaci udílení uvedeného volna v § 108 

zákona o státní službě. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

19. § 63 – Vadné rozdělení do odstavců, odst. 3 odkazuje na 

neexistující odst. 2. U písm. b) je posunuté odsazení. 
Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

1. Navrhujeme upravit znění § 1 odst. 1 písm. f). 

Odůvodnění připomínky: V daném ustanovení se uvádí, že 

zákon upravuje stanovení diplomatických a konzulárních 

hodností. § 15 odst. 2 však stanovuje, že tyto hodnosti budou 

stanoveny vyhláškou MZV. Znění §1 je třeba upravit tak, aby 

bylo v souladu se zamýšleným postupem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

 

Slovo „stanovení“ bude nahrazeno slovy „přiznávání 

a propůjčování. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

2. Žádáme upravit § 2 písm. a) a písm. c). 

Odůvodnění připomínky: Ustanovení § 2 písm. a) vymezuje 

obsah zahraniční služby a stanovuje, že je vykonávána 

v Ministerstvu zahraničních věcí a na zastupitelských 

úřadech. Činnost, kterou návrh zákona vymezuje, je však 

vykonávána i dalšími ústředními orgány státní moci. Není 

důvod, aby státní zaměstnanci působící v ústředí MZV měli 

v tomto ohledu jiná práva a povinnosti než zaměstnanci 

v ústředí ostatních ministerstev, kteří též navazují, udržují 

a rozvíjejí vztahy s cizími státy a mezinárodními 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  

 

Obecně je třeba uvést, že zákon o zahraniční službě by byl 

ve vztahu k zákonu o státní službě lex specialis, nelze tedy 

hovořit o „obcházení“.  

 

§ 2 písm. a) bude nově znít: 

„a) zahraniční službou činnost bezprostředně zaměřená na 

navazování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími státy 

a ostatními subjekty mezinárodního práva, jakož i ochrana 
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organizacemi a chrání zájmy ČR. § 2 písm. c) dále definuje 

„službu v ústředí. Domníváme se, že toto ustanovení obchází 

zákon o státní službě, protože vytváří speciální právní normu 

aplikovatelnou na státní zaměstnance působící v ústředí 

orgánu státní moci. Domníváme se, že pro zaměstnance, kteří 

nejsou vyslaní do zahraničí, by měli bez rozdílu platit stejné 

právní normy, tedy zákon o státní službě.  

Tato připomínka je zásadní. 

zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, 

vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) nebo na zastupitelském úřadu, pokud se 

nejedná o působnost jiného ministerstva,“. 

 

 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

3. § 4, odst. 3 – Návrh zákona hovoří o tom, že ZÚ ČR 

zřizuje/ruší ministr zahraničních věcí, přičemž o tomto 

informuje vládu - doporučujeme zvážit, zda by nebylo 

vhodnější, aby ministr tyto změny předkládal vládě ke 

schválení, vzhledem k tomu, že jde o ZÚ ČR.   

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Zvolené řešení umožní Ministerstvu zahraničních věcí 

flexibilněji reagovat na nepředvídané zahraničněpolitické 

události. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Znění odstavce 3 vychází ze stávající praxe. Zastupitelské 

úřady jsou jakožto organizační útvar součástí organizační 

struktury MZV. Zřízení nebo zrušení zastupitelského úřadu 

je tudíž změnou organizační struktury MZV podle § 19 odst. 

2 zákona o státní službě. Z toho důvodu je rozhodnutí 

ministra o zrušení nebo zřízení velvyslanectví, stálé mise 

nebo styčného úřadu předkládáno vládě pouze pro 

informaci, a to z důvodu politické důležitosti. V případě 

konzulárních úřadů nebo zvláštní mise takovýto postup není 

nutný vzhledem k úkolům, které tyto úřady vykonávají.“ 

 

 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

4. Navrhujeme vypustit § 6 odst. 3 a upravit související 

odstavec v důvodové zprávě. Důvodová zpráva (str. 15, 

K § 6, druhý odstavec): Předmětné ustanovení by se v 

současné době vztahovalo zejména na Stálé mise při OSN v 

New Yorku, Ženevě a Vídni, Stálou misi při Radě Evropy ve 

Štrasburku, Stálou delegaci při NATO v Bruselu, Stálou misi 

při OECD v Paříži a samozřejmě též na Stálé zastoupení při 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 
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Evropské unii v Bruselu. Vzhledem ke specifické povaze 

posledně zmíněné stálé mise je připojen třetí odstavec, který 

zohledňuje její roli při tvorbě unijního práva a při koordinaci 

ministerstev a ostatních státních orgánů. 

Odůvodnění připomínky: Považujeme daný odstavec za 

nadbytečný a věcně zavádějící. Pro vymezení funkce stálého 

zastoupení plně postačí § 6 odst. 1 písm..a–f, a to i s ohledem 

na to, že část činností, které současný návrh uvádí, stálé 

zastoupení nevykonává a vykonávat nemůže. Stálé 

zastoupení nepřipravuje návrhy právních předpisů, stejně tak 

nestanovuje postup k prosazování strategie ČR vůči EU. 

Tento postup je stanoven koordinačním mechanismem 

v usnesení vlády č. 664 z roku 2014 s názvem Statut Výboru 

pro Evropskou unii, Jednací řád Výboru pro Evropskou unii 

na vládní úrovni, Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na 

pracovní úrovni. Fakt, že prosazuje zájmy ČR, je již uveden v 

§ 6 odst. 1 písm. b). To, že tuto činnost vykonává s ostatními 

ministerstvy a orgány státní správy, vyplývá jednak 

z podstaty věci (patrně žádný zastupitelský orgán se bez této 

součinnosti neobejde) a jednak z jiných norem, např. 

zmiňovaného koordinačního mechanismu. 

Pokud je nutné, aby zákon specifikoval, že Stálé zastoupení 

při EU je ve smyslu zákona stálou misí, je vhodné stejně 

specifikovat i případ Stálé delegace při NATO. V takovém 

případě navrhujeme alternativní znění § 6 odst. 3. 

Alternativní návrh:  

§ 6 

(3) Stálá delegace České republiky při NATO (dále jen „stálá 

delegace“) a Stálé zastoupení České republiky při Evropské 

unii (dále jen „stálé zastoupení“) jsou stálými misemi, 

Tato připomínka je zásadní. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

5. Navrhujeme vypustit § 6 odst. 4. 

Odůvodnění připomínky: Zmiňované nařízení vlády 

nestanovuje žádná zvláštní pravidla pro organizaci stálého 

Akceptováno. 

 

Odstavec 4 bude vypuštěn. 
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zastoupení. Proto žádáme o vypuštění daného odstavce, 

případně o podrobné vysvětlení jeho smyslu v důvodové 

zprávě. Pokud má být smyslem tohoto ustanovení zmocnit 

vládu k novelizaci nařízení, považujeme za nezbytné, aby 

nástin obsahu této novelizace byl přílohou předkládaného 

zákona. Pokud se však jedná o organizaci stálého zastoupení, 

které je ze své podstaty jedním ze zastupitelských úřadů 

a tedy organizačním útvarem ministerstva, nepovažujeme za 

nutné specificky upravovat jeho strukturu nařízením vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

6. Žádáme úpravu § 12 odst. 2 a podrobnější vysvětlení jeho 

znění v důvodové zprávě. 

Odůvodnění připomínky: Vzhledem ke specifiku agend 

stálého zastoupení a nutné horizontální spolupráci 

a součinnosti s Úřadem vlády a ostatními resorty 

nesouhlasíme, aby bylo vysílání k výkonu služby 

v zahraniční na stálém zastoupení upraveno pouze služebním 

předpisem státního tajemníka MZV. V této souvislosti 

žádáme o vysvětlení vztahu v současnosti platné metodiky 

pro vysílání k výkonu služby na stálém zastoupení 

a memoranda mezi Úřadem vlády a MZV k tomuto 

ustanovení a zákonu o zahraniční službě jako celku. Zároveň 

žádáme o vysvětlení, v jakém poměru a vztahu k sobě jsou 

Hlava V (Služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti 

s výkonem zahraniční služby), §12 odst. 2 a vysílání 

k výkonu služby na stálém zastoupení. Považujeme za 

vhodné stanovit pravidla pro vysílání na stálé zastoupení 

nařízením vlády.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

 

Odstavec 2 bude nově znít:  

„Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

služební místa obsazovaná také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu stanoví služební 

předpis státního tajemníka ministerstva. Státní tajemník 

ministerstva vydá služební předpis po dohodě se služebními 

orgány jiných služebních úřadů.“ 

 

S ohledem na zásadní připomínky jiných rezortů upravit 

komplexně bližší podmínky organizace vyslání k výkonu 

služby v zahraniční na služební místa obvykle obsazená 

státními zaměstnanci ve služebním poměru v jiném 

ústředním orgánu státní správy se navrhuje rozšířit 

ustanovení původně zaměřené pouze na Stálé zastoupení ČR 

při EU na všechny ústřední orgány státní správy. Zároveň se 

navrhuje povinnost státního tajemníka Ministerstva 

zahraničních věcí projednat před přijetím takového 

služebního předpisu jeho návrh s ostatními státními 

tajemníky dotčených ústředních orgánů státní správy. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Na některých zastupitelských úřadech jsou služební místa 
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vzhledem k vykonávané agendě zpravidla obsazovaná 

státními zaměstnanci z jiných ministerstev. Podmínky 

organizace vyslání k výkonu služby v zahraničí takovýchto 

státních zaměstnanců budou upraveny služebním předpisem 

státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí. 

Ustanovení současně zakládá povinnost státního tajemníka 

Ministerstva zahraničních věcí projednat služební předpis se 

státními tajemníky z ostatních dotčených ministerstev před 

jeho vydáním.“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

7. Navrhujeme upravit § 12 odst. 1. 

Odůvodnění připomínky: Návrh stanovuje, že „Ostatní 

ústřední orgány státní správy a další subjekty v souladu 

s jinými právními předpisy8) poskytují ministerstvu za 

účelem prosazování a ochrany zájmů České republiky při 

výkonu zahraniční služby potřebnou součinnost.“ 

Domníváme se, že součinnost orgánů by měla být vzájemná 

a tudíž MZV by také mělo poskytovat součinnost ostatním 

rezortům. Žádáme proto o úpravu ustanovení, tak aby 

reflektovalo tuto skutečnost.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

 

Odstavec 1 bude nově znít:  

„Ministerstvo, ostatní státní orgány a další subjekty 

v souladu s jinými právními předpisy si poskytují za účelem 

prosazování a ochrany zájmů České republiky při výkonu 

zahraniční služby vzájemnou součinnost. Za tímto účelem 

může ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány 

a dalšími subjekty dohody vymezující bližší podmínky 

poskytování vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční 

služby.“ 

 

Nový nadpis § 12 bude znít:  

„Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních správních 

úřadů a dalších subjektů“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

8. § 13 odst. 1 – Návrh zákona předpokládá možnost uvolnění 

zaměstnanců jiných organizačních složek státu než MZV 

a příspěvkových organizací za účelem vyslání na 

zastupitelský úřad, přičemž k obsazení služebního místa na 

zastupitelském úřadě by došlo formou pracovního poměru na 

dobu určitou. Možnost vyslání vítáme, formu pracovního 

poměru však považujeme v případě státních zaměstnanců za 

nevhodnou, protože by znamenala nutnost přerušení 

služebního poměru. Takové řešení je nesystémové a narušuje 

základní principy státní služby.  

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 13 se nemá vztahovat na státní zaměstnance 

jiných ústředních správních úřadů (ministerstvo není 

organizační složkou státu zřizovanou ústředním orgánem 

státní správy, nespadá tedy do věcné působnosti tohoto 

ustanovení; uvedené je patrné dále z toho, že ve druhé větě 

se odkazuje na zaměstnance, nikoli na státní zaměstnance). 

Vysílání státních zaměstnanců ostatních rezortů se bude 

nadále řídit § 67 zákona o státní službě.  
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Tato připomínka je zásadní.  

Navíc oproti původnímu návrhu se v této souvislosti 

navrhuje (a) zakotvit v § 12 odst. 1 ZZS výslovně pravomoc 

sjednávat za účelem výkonu zahraniční služby dohody, 

jejichž předmětem může být mj. úprava bližších podmínek 

podpory výkonu zahraniční služby prostřednictvím osob 

vysílaných jiným orgánem státní správy (viz nově navržená 

věta druhá § 12 odst. 1 ZZS: „Za tímto účelem může 

ministerstvo uzavírat s ostatními státními orgány a dalšími 

subjekty dohody vymezující bližší podmínky poskytování 

vzájemné součinnosti při výkonu zahraniční služby.“), (b) 

oblast působnosti § 12 odst. 2 ZZS se rozšiřuje na jakékoli 

místo výkonu služby v zahraničí, a zavádí se povinná 

konzultace s ostatními státními tajemníky (viz § 12 odst. 2 

ZZS: „Bližší podrobnosti o vyslání k výkonu služby 

v zahraničí na služební místa obsazovaná také státními 

zaměstnanci ve služebním poměru v jiném služebním úřadu 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva. 

Státní tajemník ministerstva vydá služební předpis po 

dohodě se služebními orgány jiných služebních úřadů.“) 

a (c) na výběru státních zaměstnanců na specializovaná 

místa v cizině se budou moci přímo podílet dotčené rezorty 

(viz nová úprava personální rady v § 33 ZZS: „Členy 

personální rady jmenuje státní tajemník ministerstva. 

Členem personální rady může být jmenován rovněž státní 

zaměstnanec zařazený v jiném služebním úřadu.“). 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

9. Navrhujeme upravit § 31 odst. 2 a odstranit § 31 odst. 3. 

Odůvodnění připomínky: MZV je gestorem zvláštní 

úřednické zkoušky podle zákona o státní službě pro obor 

zahraniční vztahy a služba. Domníváme se proto, že 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby by 

měl být zakončen právě touto zkouškou. Nedomníváme se, že 

je potřeba vytvářet paralelní zkoušku, a to i s ohledem na to, 

že MZV jako gestor si obsah zvláštní úřednické zkoušky 

Akceptováno.  

 

§ 31 bude nově znít: 

„(1) Státní tajemník zařadí osobu přijatou v ministerstvu do 

služebního poměru podle zákona o státní službě na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby; tato 

osoba absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby zakončený zkouškou.  
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v tomto případě určuje de facto samo a může si jej upravit 

podle svých potřeb. Proto žádáme o odstranění odst. 3 

a úpravu odstavce 2 v tom smyslu, že vzdělávací program na 

MZV je zakončen touto zvláštní úřednickou zkouškou.  

Tato připomínka je zásadní. 

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplomatické 

praxe, konzulárních činností a právních předpisů týkajících 

se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva 

a práva Evropské unie. Zkouška musí být vykonána 

nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru 

podle odstavce 2. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška 

nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona 

o státní službě pro obor zahraniční vztahy a služba.  

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným ministerstvem.  

(4) Státní tajemník zařadí státního zaměstnance na jiné 

služební místo poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební 

poměr osoby, která nesložila zkoušku, končí dnem uplynutí 

lhůty pro složení zkoušky podle odstavce 2. 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

10. § 32 – Tento paragraf na jednu stranu zásadně omezuje 

uplatnění výběrových řízení podle zákona o státní službě na 

MZV a předpokládá ve většině případů obsazení služebních 

míst zaměstnanci MZV, na druhou stranu návrh zákona blíže 

nespecifikuje, na základě jakých kritérií a procedury má být 

služební místo obsazeno. Tato úprava je podle našeho názoru 

nedostatečná a je v rozporu se zásadou kariérního systému 

zahraniční služby deklarovanou v § 2. Navrhujeme proto:  

10.1. Požadujeme slova „výběrové řízení podle zákona 

o státní službě se nekoná“ nahradit slovy „výběrové 

řízení podle zákona o státní službě není nutné 

uskutečnit“. Toto znění nebude apriorně vylučovat 

uskutečnění výběrového řízení podle zákona o státní 

službě a umožní ho v případech, kdy to bude 

považováno za přínosné, uskutečnit, např. u pozic 

obchodních či zemědělských diplomatů či diplomatů na 

SZ při EU. 

Akceptováno.  

 

§ 32 bude nově znít: 

„(1) Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu se kromě případů uvedených v § 24 odst. 5 

zákona o státní službě nekoná,  

a)  postupuje-li se podle § 35 a 37,  

b)  lze-li volné služební místo obsadit státním 

zaměstnancem zařazeným na jiném služebním místě 

v ministerstvu nebo na místě určeném k absolvování 

vzdělávacího programu podle § 31, nebo  

c)  jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro službu 

v zahraničí, které lze obsadit členem rodiny podle § 41 

odst. 1;  

jde-li o volné služební místo uvedené v písmenu b) nebo c), 

rozhodne státní tajemník ministerstva o přijetí do služebního 

poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na 
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10.2. Požadujeme také specifikaci toho, zda „služební místo 

v ministerstvu“ je to samé jako „služební místo 

v ústředí“, jak je definováno v § 2 (tedy s působištěm 

v ČR) a sjednocení používané terminologie. Zároveň 

požadujeme vysvětlení věty druhé § 32 odst. 1, která 

uvádí, že „výběrové řízení na obsazení volného 

služebního místa v ministerstvu se rovněž nekoná, lze-

li obsadit volné služební místo pro službu v zahraničí 

členem rodiny podle § 41 odst. 1.“ – je tímto na mysli 

slaďování rodinného a osobního života s výkonem 

služby dle §41 odst. 1? Navrhujeme ustanovení 

reformulovat tak, aby bylo jasné, že se jedná právě jen 

o situace dle § 41 odst. 1 – „služební místo 

v ministerstvu“ je zde použito i s významem na místa 

na zastupitelských úřadech. 

10.3. Upřesnit v návrhu zákona proceduru, na základě které 

budou obsazována služební místa v případě, že se 

neuskuteční výběrové řízení podle zákona o státní 

službě (ustanovení § 33 považujeme za nedostatečná).  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

služební místo představeného anebo o zařazení na služební 

místo nebo jmenování na služební místo představeného na 

návrh personální rady. Odmítne-li státní tajemník 

v ministerstvu návrh personální rady, požádá jí o předložení 

nového návrhu.  

(2) Pokud nelze obsadit volné služební místo v ministerstvu 

pro výkon služby v ústředí postupem podle odstavce 1 

a nelze-li přijmout osobu do služebního poměru způsobem 

podle § 31, vyhlásí státní tajemník v ministerstvu výběrové 

řízení na obsazení volného služebního místa podle zákona 

o státní službě.  

(3) Výběrové řízení podle zákona o státní službě se koná 

vždy, je-li služební místo uvolněno v důsledku skončení 

služebního poměru podle § 72 až 74 zákona o státní službě.  

(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.  

(5) Na služební místo uvolněné v souvislosti se střídáním 

výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí nelze zařadit 

státního zaměstnance postupem podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, ledaže se jedná o státního zaměstnance ve 

služebním poměru v ministerstvu.“ 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 
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(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

11. Ustanovení § 33 odst. 3 návrhu zákona uvádí, že státní 

tajemník vydá rozhodnutí o jmenování na služební místo 

představeného na návrh personální rady. Odmítne-li státní 

tajemník jmenovat na služební místo představeného 

navrženého personální radou, požádá personální radu 

o předložení nového návrhu. Namísto rozhodnutí státního 

tajemníka podle věty první může rozhodnout o jmenování na 

návrh personální rady náměstek pro státní službu. /// 

Důvodová zpráva uvádí, že zřízení personální rady má 

Akceptováno. 

 

Nové znění § 33 viz výše. 

 

11.1 Akceptováno. 

 

Služební předpis bude obsahovat pravidla pro vyrovnané 

zastoupení mužů a žen. 
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nahradit výběrovou komisi dle zákona o státní službě (dále 

jen „ZSS“). Rozdíl je však v tom, že ZSS jasně stanoví 

pravidla pro obsazení výběrové komise. Státní tajemník je dle 

ZSS v postavení náměstka pro řízení sekce a je jmenován 

vládou na základě výběrového řízení. Odpovědností státního 

tajemníka je zajišťovat realizaci státní služby, jež stojí na 

zásadách zákonnosti, profesionality, apolitičnosti 

a transparentnosti. Ustanovení počítá se střetem mezi státním 

tajemníkem a personální radou, které se dává možnost 

„obejít“ státního tajemníka a navrhnout jmenování dotyčného 

představeným náměstkovi pro státní službu. Dané ustanovení 

je nesystematické, neboť náměstek pro státní službu je vázán 

stejnými povinnostmi jako státní tajemník a dotyčnou osobu 

bude hodnotit stejným úhlem pohledu. V daném případě 

nejde ani o dvojinstančnost rozhodování. Návrh zákona staví 

státního tajemníka a náměstka pro státní službu do 

konkurenčního postavení. Bylo by vhodné odstranit tuto 

dvojkolejnost jmenování představeného a stanovit jasná 

pravidla pro složení personální rady.  

11.1. Ohledně složení personální rady (§ 33 odst.1) 

požadujeme, aby její složení bylo genderově vyvážené, 

tedy aby služební předpis, který upravuje složení 

personální rady, obsahoval pravidla pro vyrovnané 

zastoupení žena a mužů. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

12. Navrhujeme úpravu § 35. 

Odůvodnění připomínky: Zařazení na překlenovací místo by 

mělo být umožněno i pro vyslané pracovníky z jiných 

ústředních orgánů státní správy než jen pro zaměstnance 

MZV. Ze současného znění jasně nevyplývá, zda takováto 

možnost existuje. Prosíme o úpravu, která bude tuto 

připomínku reflektovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

 

Pro řešení situace pracovníků jiných rezortů je určen institut 

přeložená za účelem vyslání, upravený v § 37.  

Vedoucí 13. § 41 odst. 1 – Odstavec stanoví, že služební místo má být Akceptováno. 
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Úřadu vlády 

(VÚV) 

obsazeno rodinným příslušníkem vždy, pokud o to vyslaný 

zaměstnanec požádá, aniž by byla stanovena podmínka, že 

rodinný příslušník musí splňovat pro dané služební místo 

kvalifikační předpoklady. Navrhujeme odstavec v tomto 

duchu upřesnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

V odstavci 1 bude část věty první za středníkem vypuštěna. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

14. § 50 odst. 1 – Toto ustanovený požaduje upravit následovně: 

„Vykonanou službu přesčas státnímu zaměstnanci se 

služebním působištěm v zahraničí lze i dodatečně písemně 

uznat. Za službu přesčas, službu v noci, službu o svátcích, 

službu v sobotu a v neděli se nepovažuje účast na 

společenských akcích a recepcích konaných mimo 

rozvrženou služební dobu a mimo služební působiště, 

v případě že účast nebyla státnímu zaměstnanci nařízena. 

Účast na těchto akcích nařizuje nebo schvaluje vedoucí 

zastupitelského úřadu; vedoucí zastupitelského úřadu si ji 

určuje sám, pokud jeho bezprostředně nadřízený představený 

nestanoví jinak. Účast na těchto akcích v případě, že nebyla 

státnímu zaměstnanci nařízena, se považuje za úkony v přímé 

souvislosti s plněním služebních úkolů a nepřísluší za ní 

státnímu zaměstnanci náhrada platu; ustanovení o náhradě 

škody vzniklé na těchto akcích státnímu zaměstnanci tím není 

dotčeno.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

 

§ 50 bude nově znít: 

„(1) Za službu nebo práci přesčas, službu v noční době nebo 

noční práci, službu nebo práci ve svátek, jakož i za službu 

nebo práci v sobotu a v neděli se v případě státního 

zaměstnance se služebním působištěm v zahraničí 

a zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí 

nepovažuje účast na společenských akcích konaných mimo 

rozvrženou služební nebo pracovní dobu a mimo služební 

působiště nebo pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast 

nařídí vedoucí zastupitelského úřadu.  

(2) Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

15. § 52 odst. 2 – Požadujeme toto ustavení upravit v tak, aby 

odpovídalo úkolu, který byl MZV uložen usnesením vlády č. 

632/2016. Tedy zajistit možnost pro zaměstnankyně MZV 

čerpat mateřskou v zahraničí za vyplácení náhrady zvýšených 

životních nákladů, nepřetržitého užívání služebního bytu 

a hrazení školného dalším s nimi žijícím dětem a příspěvku 

vyslanému manželovi či partnerovi. Požadujeme proto 

předmětné ustanovení doplnit tak, že po dobu čerpání 

mateřské bude státní zaměstnankyni či zaměstnanci 

umožněno využívat služební byt za stejných podmínek jako 

Neakceptováno – ROZPOR. 

 

V souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., 

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům 

rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, 

přísluší zaměstnanci náhrada zvýšených životních nákladů 

v souvislosti s přidělením k výkonu práce, resp. služby 

v zahraničí, nikoli v souvislosti s překážkou ve službě nebo 

práci, kterou je mateřská nebo rodičovská dovolená. Pokud 
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před nástupem na mateřskou. V případě rodičovské pak 

budou hrazeny náklady spojené s ubytováním po dobu 14 

týdnů.  

Tato připomínka je zásadní. 

se jedná o úhradu školného, v případě, že dítě zaměstnance 

MZV, který čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

v zahraničí, zahájilo školní docházku před nástupem rodiče 

na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a MZV již 

uhradilo prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné 

nebo zkušebné, nepožaduje MZV refundaci těchto nákladů 

za dobu čerpání překážky v práci na straně zaměstnance, 

jinak řečeno výše uvedené výdaje vynaložené v souvislosti 

se školní docházkou jsou hrazeny ze strany MZV. 

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené na území ČR 

zaměstnankyně také nepobírá žádné náhrady (není jí hrazen 

byt, nedostává příspěvek na manžela ani se nehradí školné 

jejím dětem, pokud navštěvují školu, ve které se školné 

hradí). 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

16. Požadujeme bez náhrady vypustit § 60 dost. 3 z návrhu 

zákona, neboť nevidíme důvod, proč by právo na služební 

volno k individuálním účelům mělo být jedné skupině 

státních zaměstnankyň a zaměstnanců odepřeno. Navržené 

ustanovení považujeme za diskriminační. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

17. § 61 – Návrh hodnocení, který hodnotí pouze „úroveň 

znalostí, osobnostní předpoklady a schopnosti zvládat 

závažné okolnosti“ se nejeví jako dostatečně komplexní 

a vyvážený, protože nebere v potaz reálný výkon agendy 

v zemi vyslání, a není v souladu se stávajícím hodnocením.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 61 bude nově znít: 

„(1) Služební hodnocení státního zaměstnance 

v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu zahraniční 

služby“) je podkladem pro rozhodování státního tajemníka 

ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje vedle 

oblastí hodnocení podle zákona o státní službě hodnocení 

a)  úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění 

úkolů v souvislosti se službou v zahraničí, 

b)  osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

c)  schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou 
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ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí, 

d)  výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba. 

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí služební 

hodnocení vedoucí oddělení v součinnosti s vedoucím 

zastupitelského úřadu. 

(4) Postup hodnocení podle odstavců 1 až 3 se použije 

rovněž na zaměstnance v ministerstvu.“ 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

18. Ustanovení § 63 zavádí povinnost Ministerstva financí zvýšit 

výdaje schválené zákonem o státním rozpočtu pro kapitolu 

ministerstva zahraničních věcí ve čtyřech zde 

vyjmenovaných případech (např. dojde ke zhoršení stavu 

nemovitostí v majetku ČR v zahraničí, se kterým hospodaří 

ministerstvo zahraničních věcí). Přesun prostředků 

Ministerstvo financí provede nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení odůvodněné žádosti ministerstva. /// Návrh zákona 

již nepamatuje na situaci, pokud by vůbec MF akceptovalo 

uložení této povinnosti zákonem, kdy MF nebude žádost 

považovat za dostatečně odůvodněnou pro to, aby vůbec byla 

aplikována povinnost peníze převést. Bylo by vhodné upravit 

postup pro tuto situaci např., že v tomto případě by o věci 

rozhodla vláda, nebo tuto povinnost MF ze zákona celkově 

odstranit. Dané ustanovení § 63 navíc obsahuje více odstavců 

s tím, že očíslován je pouze odstavec 3 a odstavec 2 v návrhu 

zákona chybí úplně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

§ 63 bude vypuštěn. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

19. Související změna zákona o státní službě, která zároveň řeší 

vysílání k výkonu práce do EU a dalších mezinárodních 

organizací, bude předložena formou samostatné novely. 

Uvedený text navíc není finální verzí, proto požadujeme tuto 

část z navrhovaného materiálu zcela vyškrtnout.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Bude vypuštěno v návaznosti na projednání s MV. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

Připomínka: 
1. § 11 – Výčet úkolů zahraniční služby není systematický 

a úplný, chybí např. zmínka o kulturních a vědeckých 

Akceptováno částečně.  

 

Přeformulování tohoto ustanovení bude zváženo. 
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stycích. Výčet by se měl více odvíjet od zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy, a od ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických 

stycích. 

Souhlasíme se závěrem, že tento výčet by se měl odvíjet od 

znění § 6 tzv. kompetenčního zákona. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

2. V § 17 odst. 5 a odst. 7 navrhujeme poslední věty daných 

odstavců přesunout do důvodové zprávy, jedná se 

o nadbytečnou specifikaci, která není v zákoně nutná. 

Neakceptováno. 

 

Důvodem zařazení je v případě odstavce 5 zkušenost 

z konzulární praxe, kdy konzulární pomoc zneužívají 

občané, kteří cestují do zahraničí bez dostatečných 

finančních prostředků k návratu nebo za jiným účelem, než 

je turistika. V případě odstavce 7 se jedná o upřesnění 

poskytované pomoci při mimořádné události. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

3. § 39 – Návrh zákona řeší pouze otázku odvolání vedoucího 

zastupitelského úřadu ze služebního místa, neřeší však otázku 

odvolání ostatních osob ze služebních míst na zastupitelských 

úřadech, což může narušit střídání výkonu služby v zahraničí 

a v ústředí. 

Vysvětleno. 

 

Jedná se o převzetí ustanovení § 60 odst. 4 zákona o státní 

službě, ze kterého se navrhuje vypustit. 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

(VÚV) 

4. Doporučujeme upravit znění § 59 odst. 3 týkajícího se 

odškodnění za následky vzniklé při výkonu služby 

v zahraničí. Na rozdíl od odst. 1 a 2, které se týkají nároku na 

přiznání částečného či plného invalidního důchodu v případě 

mimořádné události v přijímajícím státě, tento odstavec 

nespecifikuje, zda se odškodnění vyplácí jak v případě, že jde 

o pracovníka úřadu, tak v případě, že jde o člena jeho rodiny.   

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude nově znít: 

„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému 

manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 

ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu 

diplomatického, administrativního nebo technického 

pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku 

mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí.“ 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

1. Připomínka k materiálu, § 33  

Navrhuji § 33 odst.1 upravit následovně: „Zřizuje se personální 

rada ministerstva. Složení personální rady je upraveno služebním 

předpisem., který rovněž obsahuje pravidla pro vyrovnané 

zastoupení žen a mužů.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 

Akceptováno částečně. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 
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pozicích je jednou z priorit vlády ČR vyjádřené v jejím 

programovém prohlášení. Usnesením vlády ČR ze dne 12. 

listopadu 2014 č. 931, kterým byla schválena Vládní strategie 

pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, se vláda ČR 

zavázala usilovat o dosažení 40% žen a mužů v rozhodovacích 

pozicích. Usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632 

byl schválen Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 (dále jako „Akční 

plán“), který obsahuje mj. úkol zohlednit ve všech relevantních 

vnitřních předpisech (pracovní řád, apod.) ústředních orgánů 

státní správy (včetně jim podřízených organizací a poradních 

orgánů) téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích. 

S ohledem na skutečnost, že personální rada bude mít významné 

kompetence, které mohou mít vliv na vyrovnané zastoupení žen 

a mužů v rozhodovacích pozicích v rámci zahraniční služby, 

navrhuji požadavek na obsažení pravidel pro vyrovnané 

zastoupení žen a mužů v rámci personální rady přímo 

v navrhovaném zákoně. Detailní rozpracování těchto pravidel by 

pak mělo být obsaženo v příslušném služebním předpisu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

 

Služební předpis bude obsahovat pravidla pro rovné 

zastoupení mužů a žen. 
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Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

2. Připomínka k materiálu, § 50 

Navrhuji § 50 odst. 1 upravit následovně: „Vykonanou službu 

přesčas státnímu zaměstnanci se služebním působištěm 

v zahraničí lze i dodatečně písemně uznat. Za službu přesčas, 

službu v noci, službu o svátcích, službu v sobotu a v neděli se 

nepovažuje účast na společenských akcích a recepcích konaných 

mimo rozvrženou služební dobu a mimo služební působiště, 

v případě že účast nebyla státnímu zaměstnanci nařízena. 

Účast na těchto akcích nařizuje nebo schvaluje vedoucí 

zastupitelského úřadu; vedoucí zastupitelského úřadu si ji určuje 

sám, pokud jeho bezprostředně nadřízený představený nestanoví 

jinak. Účast na těchto akcích v případě, že nebyla státnímu 

zaměstnanci nařízena, se považuje za úkony v přímé souvislosti 

s plněním služebních úkolů a nepřísluší za ní státnímu 

zaměstnanci náhrada platu; ustanovení o náhradě škody vzniklé 

na těchto akcích státnímu zaměstnanci tím není dotčeno.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Z pohledu ochrany práv státních zaměstnanců a zaměstnankyň 

vykonávajících zahraniční službu není legitimní a odůvodněné za 

práci přesčas nepovažovat účast na společenských akcích 

a recepcích konaných mimo služební dobu v případě, že tato 

účast byla ze strany služebního orgánu nařízena. Takováto 

úprava by byla v kolizi s právem na spravedlivou odměnu 

garantovaným čl. 28 Listiny základních práv a svobod. 

Navrhujeme proto rozlišit případy, kdy o práci přesčas půjde 

(nařízená účast na uvedených akcích) a kdy půjde o úkon v přímé 

souvislosti s plněním služebních úkolů (nenařízená účast 

na uvedených akcích).  

Akceptováno částečně. 

 

§ 50 bude nově znít: 

„(1) Za službu nebo práci přesčas, službu v noční době nebo 

noční práci, službu nebo práci ve svátek, jakož i za službu 

nebo práci v sobotu a v neděli se v případě státního 

zaměstnance se služebním působištěm v zahraničí 

a zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí 

nepovažuje účast na společenských akcích konaných mimo 

rozvrženou služební nebo pracovní dobu a mimo služební 

působiště nebo pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast 

nařídí vedoucí zastupitelského úřadu.  

(2) Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

3. Připomínka k materiálu, § 52 odst. 2 

Navrhuji § 52 odst. 2 upravit tak, aby umožňoval státní 

zaměstnankyni využívat služební byt i po dobu čerpání mateřské 

dovolené v zahraničí, a to například následovně: „Osobě, která 

čerpá při vyslání k výkonu služby nebo práce v zahraničí 

Neakceptováno – ROZPOR. 

 

Návrh ustanovení již nyní obsahuje závazek MZV k úhradě 

nákladů spojených s ubytováním po dobu 14 týdnů ve stejné 

výši jako před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou 
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(KML) mateřskou, popřípadě rodičovskou dovolenou, ministerstvo 

umožní využívat služební byt za stejných podmínek jako 

před nástupem na mateřskou dovolenou. Osobě, která čerpá 

při vyslání k výkonu služby nebo práce v zahraničí 

rodičovskou, ministerstvo uhradí náklady spojené s ubytováním 

po dobu 14 týdnů ve stejné výši, jako před nástupem 

na mateřskou, popřípadě rodičovskou dovolenou.“ 

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632 byl 

schválen Akční plán, který obsahuje mj. úkol zajistit možnost 

pro zaměstnankyně MZV čerpat mateřskou v zahraničí 

za vyplácení náhrady zvýšených životních nákladů, nepřetržitého 

užívání služebního bytu a hrazení školného dalším s nimi žijícím 

dětem a příspěvku vyslanému manželovi či partnerovi. Tento 

úkol není do návrhu zákona promítnut, přestože byl vládou 

schválen a uložen MZV. Navrhuji jej tedy promítnout do 

ustanovení § 52 odst. 2 a to tak, že po dobu čerpání mateřské 

bude státní zaměstnankyni či zaměstnanci umožněno využívat 

služební byt za stejných podmínek jako před nástupem 

na mateřskou. V případě rodičovské pak budou hrazeny náklady 

spojené s ubytováním po dobu 14 týdnů.  

dovolenou. 

V souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., 

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům 

rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, 

přísluší zaměstnanci náhrada zvýšených životních nákladů 

v souvislosti s přidělením k výkonu práce, resp. služby 

v zahraničí, nikoli v souvislosti s překážkou ve službě nebo 

práci, kterou je mateřská nebo rodičovská dovolená. Pokud 

se jedná o úhradu školného, v případě, že dítě zaměstnance 

MZV, který čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

v zahraničí, zahájilo školní docházku před nástupem rodiče 

na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a MZV již 

uhradilo prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné 

nebo zkušebné, nepožaduje MZV refundaci těchto nákladů 

za dobu čerpání překážky v práci na straně zaměstnance, 

jinak řečeno výše uvedené výdaje vynaložené v souvislosti 

se školní docházkou jsou hrazeny ze strany MZV. 

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené na území ČR 

zaměstnankyně také nepobírá žádné náhrady (není jí hrazen 

byt, nedostává příspěvek na manžela ani se nehradí školné 

jejím dětem, pokud navštěvují školu, ve které se školné 

hradí). 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

4. Připomínka k materiálu, § 55 odst. 1 

 

Navrhuji § 55 odst. 1 upravit následujícím způsobem: 

„Ministerstvo uzavře ve prospěch diplomatického, 

administrativního nebo technického pracovníka pojistnou 

smlouvu za účelem krytí výdajů vzniklých v souvislosti 

s preventivní zdravotní péčí, nemocí, úrazem, těhotenstvím 

nebo porodem v zahraničí, zahrnující i výdaje na repatriaci, a to 

včetně výdajů na léčbu nemoci a následků úrazu, k nimž dojde 

v důsledku mimořádné události nebo trestného činu v zahraničí 

Akceptováno částečně.  

 

Pojistnou smlouvu v takovém rozsahu, tj. včetně úhrady 

preventivní zdravotní péče lze uzavřít pouze za předpokladu, 

že se podaří najít komerční pojišťovnu ochotnou takovou 

smlouvu uzavřít. 
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(dále jen „zdravotní výdaje“) 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Mezi definované zdravotní výdaje, na jejichž krytí má státní 

zaměstnanec či zaměstnankyně právo, by měla patřit také 

preventivní zdravotní péče v rozsahu krytém z běžného 

veřejného zdravotního pojištění. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

5. Připomínka k materiálu, § 60 odst. 3 

Navrhuji § 60 odst. 3 z návrhu zákona odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Právo na služební volno k individuálním studijním účelům se 

státním zaměstnancům a zaměstnankyním přiznáno v zájmu 

zvyšování kvality výkonu státní služby (blíže viz komentář 

k zákonu o státní službě). Není zřejmé, proč by toto právo mělo 

být u státních zaměstnanců vyslaných k výkonu služby 

v zahraničí omezeno. Důvodová zpráva toto omezení odůvodňuje 

hospodárností, efektivností a účelností a skutečností, že v ústředí 

státní zaměstnanci a zaměstnankyně absolvují řadu vzdělávacích 

akcí. Přes tuto skutečnost lze ovšem předpokládat, že s ohledem 

na délku vyslání je v zájmu zvyšování kvality výkonu státní 

(zahraniční) služby umožnit průběžné individuální vzdělávání. 

Omezením práva na toto vzdělávání by došlo k rozlišení mezi 

zaměstnanci a zaměstnankyněmi v ústředí a v zahraničí, aniž by 

to bylo odůvodněno legitimním cílem. Proto navrhuji ustanovení 

omezující právo na služební volno k individuálním studijním 

účelům diplomatickým a administrativním pracovníkům 

a pracovnicím vyslaným k výkonu služby v zahraničí z návrhu 

zákona odstranit.   

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 bude vypuštěn. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

6. Připomínka k důvodové zprávě 

Navrhuji obecnou část důvodové zprávy doplnit o zhodnocení 

dopadů předkládaného materiálu ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů (a zákazu diskriminace), za využití relevantních 

statistických údajů (zejména o zastoupení žen a mužů 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)



 

Stránka 166 (celkem 187) 

(KML) v rozhodovacích pozicích na ústředí i v zahraničí, případně 

o rozdílech v průměrných platech žen a mužů na jednotlivých 

úrovních). Navrhovaný materiál obsahuje mj. opatření za účelem 

sladění pracovního a soukromého života státních zaměstnanců 

vykonávajících zahraniční službu. Lze tedy předpokládat 

pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, neboť tato opatření 

mohou vést k odstranění současných překážek a faktických 

nerovností mezi muži a ženami vykonávajících zahraniční 

službu. 

K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů 

doporučujeme dále využít Metodiku hodnocení dopadů na 

rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále 

jako „Metodika“), kterou vláda ČR svým usnesením ze dne 

8. července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech 

koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které 

mají dopad na fyzické osoby. Metodika je dostupná online 

na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 1 písm. f) 

Legislativních pravidel vlády stanoví, že obecná část důvodové 

zprávy obsahuje zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů (a zákazu diskriminace), přičemž 

zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, 

očekávaných dopadů či vývoje, s využitím statistických a jiných 

údajů.  

V současnosti obsahuje obecná část důvodové zprávy 

konstatování, že navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná 

ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla 

k diskriminaci nebo zasahovala do rovnosti mužů a žen. Toto 

konstatování nenaplňuje náležitosti kladené na zhodnocení 

dopadů ve vztahu k rovnosti žen a mužů ve smyslu 

Legislativních pravidel vlády.  
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Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

7. Připomínka k důvodové zprávě, I. Obecná část, 9. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Žádáme o rozšíření a dopracování části „9. Zhodnocení 

korupčních rizik“ dle Metodiky hodnocení korupčních rizik 

dostupné na adrese http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf. 

Žádáme především o dopracování zhodnocení ve vztahu ke 

změně hospodaření se zahraničním majetkem a s výnosy z jeho 

prodeje, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo 

zahraničních věcí. V tomto smyslu žádáme o doplnění 

vysvětlení, jakým způsobem bude probíhat kontrola při nakládání 

s majetkem státu v tomto případě a jak budou nastaveny 

mechanizmy odpovědnosti za škodu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

8. Připomínka k Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 

regulace 

Požadujeme podrobné vyčíslení nákladů jednotlivých 

navrhovaných variant ve znění Závěrečné zprávy RIA. U všech 

tří variant je uvedena pouze konečná výše nákladů, bez 

detailnější specifikace toho, jaké konkrétní části těchto nákladů 

budou připadat na předkladatelem uvedené výdajové položky. 

Bylo by vhodné znění Závěrečné zprávy RIA doplnit 

o specifikaci nákladů, minimálně v takové formě, v jaké je 

uvedena v důvodové zprávě k předkládanému návrhu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude 

upravena. 

 9. Připomínka k Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 

regulace 

Náklady varianty č. 2 je taktéž nutné detailněji specifikovat, 

zejména pak vysvětlit na základě čeho byla stanovena konečná 

výše nákladů této varianty (například pomocí statistik výdajů 

na poskytování konzulární ochrany v uplynulých letech). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude 

upravena. 

Ministr pro 

lidská práva, 

10. Připomínka k Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 

regulace 

Akceptováno. 
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rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

Mezi hodnocenými riziky nepřijetí navrhované právní úpravy je 

i dlouhodobá podfinancovanost zahraniční služby a zejména stav 

nemovitostí ve vlastnictví ČR. Ve znění Závěrečné zprávy RIA 

však není uvedeno, že by náklady měly být vynaloženy na 

případné zlepšení stavu těchto nemovitostí. V případě, že je 

zamýšleno využití nákladů i na správu nemovitostí, je nutné toto 

zahrnout i do nákladů jednotlivých variant a detailněji 

specifikovat. 

Tato připomínka je doporučující. 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude 

upravena. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

(KML) 

11. Připomínka k Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 

regulace 

Bylo by vhodné pro přezkum účinnosti regulace stanovit 

konkrétní identifikátory, zejména v jeho rámci vyhodnotit 

očekáváné a reálné výdaje. V rámci přezkumu by pak bylo 

vhodné vyhodnotit i změny v nákladech regulace, zejména 

s ohledem na možnou změnu výše osobních příplatků, výdajů na 

ubytování nebo pojištění v budoucnu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude 

upravena. 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

Připomínky: 
1. Obecně k návrhu – Doporučujeme všechny poznámky pod 

čarou po formální stránce sjednotit (uvést druh právního 

předpisu, číslo zákona ve Sbírce zákonů a název právního 

předpisu). Pokud je právní předpis uváděn opakovaně, lze použít 

jeho zkrácenou citaci. 

Akceptováno. 

 

Poznámky pod čarou budou zrevidovány v závislosti na 

výsledku vypořádání připomínek. 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

2. Obecně k návrhu – Doporučujeme uvést, který právní 

předpis upravuje působení vojenských a leteckých přidělenců 

na zastupitelských úřadech, neboť předkládaný návrh zákona toto 

působení neupravuje. 

Vysvětleno. 

 

Čl. 7 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích stanoví, že 

členem personálu mise (míněno zastupitelského úřadu) může 

vysílající stát jmenovat rovněž vojenské, námořní nebo 

letecké přidělence. Přijímající stát si může v těchto 

případech vyžádat jejich jméno předem ke schválení. 

 

Zákon o zahraniční službě se na přidělence nevztahuje, 

z toho důvodu není nutné upravovat jejich působení. 
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Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

3. K § 20 odst. 2 – Doporučujeme slovo „odmítne“ nahradit 

slovy „je oprávněn odmítnout“. 

Odůvodnění: 

Dle § 668 občanského zákoníku může občan ČR uzavřít 

manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním 

úřadem České republiky, užití formulace „je oprávněn 

odmítnout“ shledáváme proto jako vhodnější. 

Neakceptováno. 

 

Odstavec 2 bude v návaznosti na zásadní připomínku 

Ministerstva spravedlnosti nově znít: 

„Zastupitelský úřad zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup bližší podmínky uzavření manželství.“ 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

4. K § 27 odst. 3 – Doporučujeme pojem „vedoucí členský stát“ 

upřesnit, případně jej konkretizovat v důvodové zprávě. 
Akceptováno. 

 

Bude upraveno v důvodové zprávě. 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

5. K § 33 odst. 3 – Doporučujeme vyjasnit vztah mezi větou 

první a třetí. 

Odůvodnění: 

Ze stávajícího znění není zřejmé, za jakých okolností může 

rozhodnout o jmenování státní tajemník a kdy náměstek pro 

státní službu – chybí jasná pravidla upravující daný postup. 

Výklad daného ustanovení zjevně umožňuje duplicitu při 

rozhodování. 

Akceptováno částečně. 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 
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zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

6. K § 45 odst. 2 – Upozorňujeme, že zejména práva 

přijímajícího státu mohou vyvolat problémy různého druhu 

u občanů přijímajícího státu (zvyky, tradice, náboženství apod.). 

Neakceptováno. 

 

Ustanovení pouze stanoví, že místní síly jsou zaměstnané 

podle pracovněprávních předpisů přijímajícího státu. Práva, 

která z těchto předpisů zaměstnancům plynou, dosud 

nevyvolaly žádné problémy, které by měly co do činění 

s místními zvyky, tradicemi nebo náboženským vyznáním.  

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

(RVV) 

7. K § 52 odst. 1 – Doporučujeme větu první upravit. 

Odůvodnění: 

Ze stávajícího znění může plynout, že do zahraničí je vysílána již 

těhotná státní zaměstnankyně. Doporučujeme proto například 

formulaci “státní zaměstnankyně vyslaná k výkonu služby 

v zahraničí je povinna v případě svého těhotenství oznámit (…)“. 

Akceptováno částečně. 

 

Pokud to státní zaměstnankyně MZV nesdělí, může 

samozřejmě nastat situace, že bude vyslaná již těhotná státní 

zaměstnankyně, která bude následně v zahraničí čerpat 

mateřskou, příp. rodičovskou dovolenou, pokud se tak 

rozhodne. 

Místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

8. K § 59 odst. 1 – Doporučujeme upřesnit slovní spojení 

„v důsledku trestného činu“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 
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a inovace 

(RVV) 

Výkladem lze dovodit, že se jedná o trestný čin, jehož byl 

diplomatický, administrativní nebo technický pracovník obětí, 

nicméně je dle našeho názoru nutné upřesnění, zejména když 

důvodová zpráva k tomuto bodu žádné vysvětlení neuvádí. 

„Nárok na odškodnění by vznikl státnímu zaměstnanci 

a zaměstnanci a jeho členu rodiny v případě přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo 

třetího stupně v důsledku mimořádné události v přijímajícím 

státě nebo při cestě z a do přijímajícího státu, jakož 

i v důsledku trestného činu, jehož byl státní zaměstnanec 

nebo zaměstnanec obětí.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 

členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 

dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Akceptováno. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhem jsou do právního řádu ČR implementovaná příslušná 

ustanovení směrnice Rady (EU) 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 (dále jen „směrnice“). 

V oblasti práva na diplomatickou a konzulární ochranu 

nezastoupených občanů se k návrhu rovněž vztahují: 

 Čl. 20 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování EU 

 Čl. 23 Smlouvy o fungování EU 

 Čl. 46 Listiny základních práv EU 

Návrh se dále dotýká principů práva EU a dalších předpisů EU 

v oblasti pracovněprávní – viz níže. 

Akceptováno. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Připomínky a případné návrhy změn: 

Obecně k základním principům práva EU 

Návrh se značným způsobem odchyluje od režimu státní služby 

podle zákona č. 234/2014 Sb., který byl přijat za účelem 

dosažení jednotných, nediskriminačních a transparentních 

Akceptováno částečně. 

 

§ 43 odst. 1 bude nově znít: 

„Pro mimořádný úkol zahraniční služby může ministr 

pověřit diplomatického pracovníka funkcí zvláštního 
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pravidel státní služby, čímž tuto jednotnost výrazně narušuje 

a může být problematický z hlediska dodržení zásady rovného 

zacházení. Odchylky od rovného zacházení musí být 

proporcionální a vždy řádně odůvodněné, o čemž máme v rámci 

předkládaného návrhu vážné pochyby.  

Zejména ustanovení týkající se odměňování (§ 43 a 44) zakládají 

nerovnost, která není proporcionální, neboť k ní dochází buď na 

základě ad hoc rozhodnutí ministra nebo proto, že někomu byla 

„kdysi“ přiznána hodnost velvyslance téměř bez ohledu na 

služební hodnocení (to se fakticky použije se jen v případě § 44 

a jen pokud toto hodnocení obsahovalo v minulosti závěr 

„nevyhovuje“). Podle judikatury Soudního dvora EU musí být 

přitom odměňování ve veřejném sektoru prováděno 

nediskriminačním způsobem tak, aby bylo zajištěno rovné 

zacházení v odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, 

a to v rámci všech subjektů odměňovaných z jednoho zdroje – 

státního rozpočtu1.  

Tato připomínka je zásadní. 

zmocněnce. Takovému diplomatickému pracovníkovi, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanovena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník 

ministerstva určit platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro služební místo, na které je diplomatický 

pracovník zařazen nebo jmenován. Platový tarif podle věty 

druhé lze diplomatickému pracovníkovi určit nejdéle na 

dobu jednoho roku, a to opakovaně.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následujícím způsobem: 

„V případě kvalitních a zkušených diplomatických 

pracovníků, kteří byli s ohledem na své schopnosti pověřeni 

funkcí zvláštního zmocněnce, se navrhuje úprava 

umožňující určení vyššího platového tarifu z důvodu výkonu 

činnosti, při které jsou zpravidla plněny nejsložitější, 

nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly a jejichž 

plnění je nepostradatelné k řádnému zajištění výkonu 

působnosti MZV.“ 

 

§ 44 bude nově znít: 

„Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou hodností 

velvyslanec, který je zařazen nebo jmenován na služební 

místo v ústředí, pro které je stanovena alespoň 12. platová 

třída, může státní tajemník ministerstva určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které 

je diplomatický pracovník zařazen nebo jmenován, pokud 

takový pracovník plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly nezbytné k výkonu 

                                            
1 Viz rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence  a C-256/01 ve věci Allonby.  Podle nich povinným subjektem, který musí rovné odměňování zajišťovat, není pouze vlastní zaměstnavatel, který 

zadává práci, ale subjekt, který je odpovědný za nerovnost a může zajistit či obnovit rovné zacházení.  
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zahraniční služby, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší 

míru znalostí, dovedností a zkušeností.“ 

 

Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Přiznání diplomatické hodnosti velvyslanec znamená 

dosažení určitého vrcholu v kariéře diplomatického 

pracovníka. Takováto hodnost je přiznána zpravidla 

diplomatickým pracovníkům v souvislosti s vysláním 

k výkonu služby v zahraničí v pozici vedoucího 

zastupitelského úřadu. V případě, kdy z důvodu odbornosti, 

vysoké míry znalostí, dovedností a zkušeností, jakož 

i vyjednávacích a manažerských schopností je takovýto 

diplomatický pracovník opakovaně vyslán k výkonu služby 

v zahraničí v pozici vedoucího zastupitelského úřadu, 

nicméně během jeho výkonu služby v ústředí není 

z objektivních důvodů možné jej převést na odpovídající 

služební místo, navrhuje se možnost zvýšení platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které byl diplomatický pracovník zařazen 

nebo jmenován, na dvojnásobek, a to pouze v případě, že 

služební hodnocení bude obsahovat závěr, že státní 

zaměstnanec dosahoval ve službě vynikající výsledky. 

Odpovídající finanční ohodnocení je rovněž motivačním 

faktorem, který má zabránit odlivu zkušených 

diplomatických pracovníků s dlouholetou praxí v oboru 

zahraniční služba.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Dále obsazení služebního místa členem rodiny2 (§ 32 odst. 1 

a § 41 odst. 1) nemá jakékoliv mantinely, výběrové řízení se 

nekoná, kvalifikační předpoklady nejsou uplatňovány, což je 

v rozporu i s tvrzením v důvodové zprávě, že „Zahraniční služba, 

především z důvodu jejího ukotvení ve výrazně se proměňujícím 

Vysvětleno. 

 

V § 41 odstavci 1 bude část věty první za středníkem 

vypuštěna, v odstavci 3 budou slova „zákoníku práce“ 

nahrazena slovy „části deváté zákona o státní službě“. 

                                            
2 Není ani zřejmé, zda partnerem se míní pouze registrovaný partner? 
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a vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí, klade na státní 

zaměstnance vysoké požadavky z hlediska jejich kompetencí, 

znalostí, schopností a osobnostních kvalit. Vedle toho jsou 

specifika služby v diplomacii takového charakteru, že v zásadě 

vyžadují speciální typ přípravy.“ 

 

Pokud se týká obsazování služebních míst na 

zastupitelských úřadech členem rodiny vyslaného státního 

zaměstnance, zaprvé se jedná o převzetí stávajícího § 178 

odst. 2 zákona o státní službě, zadruhé takovýto člen rodiny 

nebude ve služebním, ale pracovním poměru, zatřetí na 

daném služebním místě může být zařazen pouze po dobu 

vyslání státního zaměstnance, začtvrté se jedná o obsazení 

administrativních nebo technických míst, zapáté se jedná 

o jeden z nástrojů na zajištění sladění rodinného a osobního 

života státního zaměstnance s výkonem služby v zahraničí 

a zašesté to znamená i výraznou finanční úsporu pro státní 

rozpočet vzhledem k nákladům spojeným s vysláním 

státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to 

včetně nákladů hrazených po celou dobu vyslání. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Není ani jasné, zda se režim hlavy V návrhu bude týkat skutečně 

jen osob v souvislosti s výkonem zahraniční služby, jak napovídá 

nadpis hlavy, neboť jednotlivá ustanovení mluví často obecně 

o „výběrovém řízení v ministerstvu“, „obsazením služebního 

místa v ministerstvu“, což nasvědčuje spíš obecnému vyloučení 

režimu zákona o státní službě ve věcech vzniku a změn 

služebního poměru pro celé Ministerstvo zahraničních věcí, což 

nepovažujeme za odůvodněné. 

Vysvětleno. 

 

Vztah k zákonu o státní službě je řešený v § 64; nově se 

navrhuje následující znění: 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na služební 

vztahy upravené tímto zákonem ustanovení zákona o státní 

službě a na pracovněprávní vztahy upravené tímto zákonem 

ustanovení zákoníku práce.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Některá ustanovení návrhu považujeme za problematická 

z hlediska jejich ústavnosti vzhledem k tomu, že kompetence, 

které stanoví, nejsou zřejmé nebo se vymezují jen rozhodnutím 

ministra, event. vymezení některých práv a povinností je 

ponecháno jen na rozhodnutí státního tajemníka či na prováděcí 

právní předpis. Příkladmo zmiňujeme § 15 a § 57, který 

diplomatické hodnosti i odměnu za ně navrhuje upravit jen 

vyhláškou, aniž by v zákoně byl alespoň rozsah / limity, ve 

kterém se odměňování bude pohybovat, § 32 odst. 4, dle kterého 

rozsah vzdělávacího programu bude stanoven jen státním 

tajemníkem, aniž by alespoň základní kontury tohoto 

Akceptováno částečně. 

 

Úprava limitů pro příplatky za diplomatické hodnosti bude 

zvážena. 

 

Rozsah vzdělávacího programu je již nyní dán služebním 

předpisem státního tajemníka.  

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 
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vzdělávacího programu byly nastíněny v právním předpise, 

obdobně v případě personální rady (§ 33 odst. 1) není zřejmé 

např. kolik bude mít členů a jak (kým) bude zajišťován jejich 

výběr, což jsou náležitosti běžně upravované na úrovni zákona. 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 

a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, 

v případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 
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V § 32 bude odstavec 4 nahrazen následujícím: 

„V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 31 

nepoužije.“ 

 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Obecně k implementaci směrnice 2015/673 

Čl. 5 směrnice ukládá členským státům poskytovat konzulární 

ochranu rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany Unie, avšak 

kteří doprovázejí nezastoupené občany. Pomoc by měla být 

poskytnuta ve stejné míře a za stejných podmínek, jako by byla 

poskytována takovým rodinným příslušníkům občanů členského 

státu, který poskytuje pomoc a to v souladu s jeho vnitrostátním 

právem či praxí. Požadujeme vysvětlit, proč není dané 

ustanovení implementováno a jak je v současné době upravena 

příslušná vnitrostátní praxe. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Zákon nepočítá s konzulární ochranou rodinných příslušníků 

občanů České republiky, kteří jsou státními občany třetích 

zemí. Směrnice požaduje pouze poskytování ekvivalentní 

ochrany pro občany EU, jak se správně uvádí v připomínce 

– z výše uvedeného důvodu je ekvivalence v dotčeném 

případě zachována.  

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 17 odst. 1  

Nad rámec uvedeného výkaznictví v rozdílové tabulce 

považujeme toto ustanovení za implementační také vůči čl. 7 

odst. 1 směrnice. Požadujeme doplnit. 

Akceptováno, doplněno. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

§ 17 odst. 5 

Poslední věta, že stavem nouze není, pokud občan vycestoval 

z území České republiky bez dostatečných finančních prostředků 

na cestu a pobyt v zahraničí, nejasně dopadá na nezastoupené 

občany. Předpokládáme, že pokud nezastoupený občan vycestuje 

ze svého státu (tedy nikoliv z ČR) bez prostředků, rovněž nebude 

moci takový stav vykazovat za stav nouze. Navrhujeme 

ustanovení zpřesnit. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 5 věta druhá bude nově znít: 

„Stavem nouze není, pokud občan přicestoval do zahraničí 

bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 28 odst. 1 

Požadujeme výslovně doplnit, že se jedná o závazek 

nezastoupených občanů k úhradě nákladů na konzulární ochranu 

ve vztahu ke svému členskému státu (jehož jsou státními 

příslušníky). Z ustanovení čl. 14 odst. 1 a 2 a bodu 25 

Odůvodnění směrnice vyplývá, že závazek nezastoupeného 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 věta první bude nově znít: 

„Zastupitelský úřad si od nezastoupeného občana vyžádá 

závazek, že členskému státu, jehož je státním příslušníkem, 

uhradí náklady na konzulární ochranu poskytnutou podle 
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občana k úhradě vzniklých nákladů je činěn ve vztahu 

k členskému státu, jehož je státním příslušníkem. Členský stát, 

který poskytuje pomoc, pak může požadovat úhradu nákladů 

pouze na členském státu nezastoupeného občana. Naproti tomu 

členský stát (jehož je nezastoupený občan státním příslušníkem) 

může úhradu nákladů požadovat po svém občanovi na základě 

podepsaného závazku. Současná textace ustanovení dává 

možnost k chybnému výkladu, že se jedná o závazek vůči státu, 

který poskytuje pomoc. Nadto považujeme Důvodovou zprávu 

k příslušnému ustanovení za matoucí a odporující výše 

popsaným pravidlům směrnice. Požadujeme opravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 17.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 28 odst. 3 

Ustanovení upravuje žádost o úhradu výdajů v souvislosti 

s vysokými, avšak nezbytnými náklady, náklady na ubytování 

nebo náklady na překlad. Čl. 14 odst. 3 směrnice upravuje 

náhradu nezvykle vysokých, avšak odůvodněných cestovních 

nákladů, nákladů na ubytování nebo nákladů na překlad. 

Požadujeme opravit ve smyslu směrnice, případně vysvětlit, zda 

se jedná o záměrnou širší úpravu zajišťující příznivější zacházení 

ve smyslu čl. 16 směrnice. 

Současně doporučujeme sjednotit terminologii užívanou v § 28 

a § 29, kdy se jednou hovoří o úhradě nákladů, jindy pak 

o úhradě výdajů (viz § 28 odst. 1, 2, 3; § 29 odst. 1). 

Akceptováno částečně. 

 

Za slovo „nezbytné“ bude doplněno slovo „cestovní“. 

 

Používání slov „náklady“ a výdaje“ vychází z terminologie 

používané ve směrnici. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 29 odst. 1 

Zatímco § 29 odst. 1 upravuje žádost o náhradu výdajů na 

poskytnutou konzulární ochranu při mimořádných událostech, 

směrnice dle čl. 15 odst. 1 v případě krizových situací 

(mimořádných událostí) upravuje podání žádosti o náhradu 

nákladů na jakoukoliv podporu poskytnutou nezastoupenému 

účastníkovi. Doporučujeme upravit. 

Vysvětleno. 

 

Obsah § 29 odst. 1 návrhu zákona plně odpovídá čl. 15 odst. 

1 směrnice, slovo "jakoukoliv" není třeba výslovně 

přepisovat, neboť i bez něj má dotčené ustanovení stejný 

význam. 

 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

K § 30 odst. 1 

Směrnice v čl. 14 odst. 2 ukládá, aby členský stát uhradil náklady 

na konzulární ochranu na základě žádosti v přiměřené lhůtě, 

Akceptováno. 

 

Za slovo „Ministerstvo“ budou doplněna slova „nejpozději 
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(KOM) která nepřesáhne 12 měsíců. Úprava této lhůty v předmětném 

ustanovení absentuje. Požadujeme doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

do 12 měsíců“. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 30 odst. 2  

Předmětné ustanovení je vykazováno jako implementační k čl. 

14 odst. 2 směrnice. Z tohoto ani jiného ustanovení směrnice 

však nevyplývá, že je dotčený občan povinen uhradit 

ministerstvu náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 

12 měsíců. Stejně tak není zřejmé, proč má dotčený občan 

povinnost uhradit náklady v rozsahu, v jakém by byli povinni 

tyto náklady hradit státní příslušníci státu, který poskytl ochranu. 

Z čl. 14 odst. 2 a bodu 25 Odůvodnění směrnice vyplývá to, že 

členský stát může po dotčeném občanovi požadovat náklady, 

které byly uhrazeny členskému státu, který poskytl pomoc, 

včetně případných konzulárních poplatků. Uvedené ustanovení 

doporučujeme přehodnotit. Současně požadujeme nevykazovat 

podtržením jako implementační.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„V případě podle odstavce 1 ministerstvo vyzve dotčeného 

občana k uhrazení těchto nákladů. Dotčený občan je povinen 

tyto náklady ministerstvu uhradit bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 12 měsíců.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 31 odst. 3 a násl. (a v souvislosti i k § 18 odst. 8 až 10)   

Vzhledem k tomu, že u těchto ustanovení není jasná návaznost 

na zákon o státní službě (viz připomínka výše v části „obecně“), 

nejsou podle našeho názoru dostatečným způsobem stanovena 

pravidla mechanismu složení speciální zkoušky podle 

navrhovaného zákona – kdo ji provádí, jak ji hodnotí, kolikrát ji 

lze opakovat, event. kdo bude posuzovat opakovaný pokus apod. 

Pravidla pro rozhodování personální rady v § 33, která má dle 

důvodové zprávy nahradit výběrové komise, také nejsou vůbec 

stanovena. 

Akceptováno. 

 

V § 31 bude doplněno zmocňovací ustanovení upravující 

bližší podmínky předmětné zkoušky. Nový odstavec bude 

znít: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další 

náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program včetně 

způsobu jejího provedení a hodnocení.“ 

 

§ 33 bude nově znít: 

„(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.  

(2) Členy personální rady jmenuje státní tajemník 

ministerstva. Členem personální rady může být jmenován 

rovněž státní zaměstnanec zařazený v jiném služebním 

úřadu. 

(3) Člen personální rady musí 
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a) vykonávat v uplynulých 10 letech ve správním úřadu 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let, 

b) být představený vykonávající službu na služebním místě 

alespoň ředitele odboru. 

(4) Personální rada 

a) předkládá návrhy na obsazení volného služebního místa 

v ministerstvu s výjimkou zařazení na služební místo podle 

§ 36 nebo koná-li se výběrové řízení podle zákona o státní 

službě, 

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa 

představeného k výkonu služby v ústředí, 

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na vedoucí 

zastupitelských úřadů; posouzením není ministr vázán. 

(5) Personální rada, která předkládá návrhy na obsazení 

služebního místa podle odst. 4 písm. a) a b), má 3 členy, v 

případě podle odst. 4 písm. c) má 5 členů. V případě 

služebních míst obsazovaných také státními zaměstnanci ve 

služebním poměru v jiném služebním úřadu může služební 

předpis státního tajemníka ministerstva podle § 12 odst. 2 

stanovit vyšší počet členů personální rady. 

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování 

na služební místo představeného k výkonu služby v ústředí 

vydá státní tajemník ministerstva na návrh personální rady 

v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným. 

Odmítne-li státní tajemník jmenovat na služební místo 

představeného státního zaměstnance navrženého personální 

radou, požádá personální radu o předložení nového návrhu.  

(7) Bližší podmínky složení a činnosti personální rady 

stanoví služební předpis státního tajemníka ministerstva.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 42 

Vzhledem k tomu, že zastupující mohou být až tři, doporučujeme 

určit také jejich vzájemné pořadí pro rozhodování. 

Akceptováno, vysvětleno. 

 

Na místo stanovení pořadí budou mít jednotlivý zástupci 

vymezený rozsah činnosti (podle jednotlivých agend).  
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V odstavci 1 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje náměstka pro řízení 

sekce v rozsahu činnosti vymezené náměstkem pro řízení 

sekce.“ 

 

V odstavci 2 bude doplněna věta, která zní: 

„Takto určený představený zastupuje vedoucího stálého 

zastoupení v rozsahu činnosti vymezené vedoucím stálého 

zastoupení.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 50 odst. 1 

Vzhledem k tomu, že lze účast na společenských akcích 

a recepcích konaných mimo rozvrženou služební dobu a mimo 

služební působiště nařídit, je nutné tuto dobu považovat ve 

smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 2003/88/ES za pracovní dobu, 

neboť tou se rozumí „jakákoli doba, během níž pracovník 

pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost 

nebo povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo zvyklostmi“. Ustanovení ve větě třetí naopak stanoví, že 

účast na těchto akcích se považuje za úkony v přímé souvislosti 

s plněním služebních úkolů, jakoby se jednalo o pracovní dobu. 

Domníváme se, že z hlediska počítání pracovní doby je nutné 

jasně stanovit, zda o pracovní dobu jde či nikoliv. V případě že o 

pracovní dobu nepůjde, nelze podle našeho názoru takovou účast 

nařídit a zároveň nelze ani hradit náhradu škody, která v rámci 

takové akce potenciálně vznikne. Ustanovení požadujeme uvést 

do souladu se směrnicí 2003/88/ES. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Za službu nebo práci přesčas, službu v noční době nebo 

noční práci, službu nebo práci ve svátek, jakož i za službu 

nebo práci v sobotu a v neděli se v případě státního 

zaměstnance se služebním působištěm v zahraničí 

a zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí 

nepovažuje účast na společenských akcích konaných mimo 

rozvrženou služební nebo pracovní dobu a mimo služební 

působiště nebo pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast 

nařídí vedoucí zastupitelského úřadu.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 50 odst. 2 

Ustanovení přesně nerozumíme, domníváme se, že jeho účelem 

nebylo vyloučit § 101 zákona o státní službě, neboť ten stanoví 

v podstatě totéž, co vyjadřuje navrhované ustanovení, tj. že 

služba konaná v době služební pohotovosti nad stanovenou 

služební dobu je službou přesčas. Smyslem ustanovení má být 

Akceptováno. 

 

Odstavec 2 bude nově znít: 

„Při výkonu služby nebo práce v zahraničí se ustanovení 

o odměně za služební nebo pracovní pohotovost podle 

zákona o státní službě a zákoníku práce nepoužije.“ 
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dle důvodové zprávy pravděpodobně jen vyloučení zvláštního 

ustanovení o odměně za služební pohotovost dle § 151 zákona 

o státní službě? Požadujeme vysvětlit. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 51 

Navrhovaný rozsah dalšího služebního/pracovního volna se nám 

jeví jako značně hypertrofovaný. Zejména 15 dnů v kalendářním 

roce z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a službě v rizikových zemích dle písm. h) se jeví při absenci 

dostatečného zdůvodnění takové výhody v důvodové zprávě a při 

stanovení pouhé podmínky služby „v rizikové zemi“ (bez ohledu 

na skutečné riziko v konkrétní oblasti, kterým je přímo daný 

pracovník dotčen) jako značně nerovný přístup vůči osobám 

v jiné službě, kteří vykonávají rizikovou práci denně.    

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

 

V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva vnitra 

bude písmeno h) nově znít: 

„h) 15 dnů v kalendářním roce z důvodu výkonu služby 

nebo práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo 

zdraví v rizikových zemích, kde je státním zaměstnancům 

a zaměstnancům přiznán zvláštní příplatek.“ 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Jedná se o státní zaměstnance a zaměstnance vykonávající 

službu nebo práci na zastupitelských úřadech označených 

v kategorii obtížnosti života Fx (stanovené rozhodnutím 

ministra zahraničních věcí) zejména v zemích jako je 

Afghánistán, Irák nebo Sýrie.“ 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 52 

Navrhujeme, aby doba oznámení záměru čerpat rodičovskou 

dovolenou nebyla vázána na 10 týdnů před očekávaným dnem 

porodu, jak vyplývá z návrhu, neboť s tímto datem vůbec nemusí 

korespondovat, ale na 10 týdnů před nástupem na rodičovskou 

dovolenou. 

Akceptováno. 

 

Odstavec 1 bude nově znít: 

„Těhotná státní zaměstnankyně nebo zaměstnankyně 

vyslaná k výkonu služby nebo práce v zahraničí, je povinna 

oznámit ministerstvu čerpání mateřské dovolené alespoň 10 

týdnů před očekávaným dnem porodu; pokud státní 

zaměstnankyně nebo zaměstnankyně bude čerpat mateřskou, 

popřípadě rodičovskou dovolenou v zahraničí, je povinna to 

oznámit podle věty první. V případě, že státní zaměstnanec 

nebo zaměstnanec požádá o čerpání rodičovské dovolené, je 

povinen oznámit čerpání rodičovské dovolené alespoň 10 

týdnů před očekávaným nástupem na rodičovskou 

dovolenou.“ 

Úřad vlády 

odbor 

Závěr: 

Do vyjasnění výše uvedených připomínek hodnotíme návrh 

- 
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kompatibility 

(KOM) 

jako s právem EU částečně slučitelný. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 3 písm. c) a k § 18 odst. 7 

Doporučujeme zdůraznit a zmínit vedle „mezinárodního práva“ 

i „právo Evropské unie“, tak jak to činí např. § 31 odst. 3 návrhu. 

Akceptováno. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 17 odst. 11  

Výjimku ohledně úhrady nákladů na konzulární ochranu by 

podle našeho názoru neměl stanovit zastupitelský úřad, který je 

ve věci zainteresován, ale ministerstvo, kterému by mělo náležet 

rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona. 

Ve druhé větě upozorňujeme na překlep ve slově „zastupiteský“. 

Vysvětleno. 

 

Vedoucí zastupitelského úřadu je přítomen v místě, je se 

situací nejlépe obeznámen a přijmout patřičná opatření bez 

zbytečného prodlení. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 26 odst. 2 

Upozorňujeme, že před slovy „a poskytne“ chybí čárka. 
Neakceptováno. 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 37 

Název paragrafu „Přeložení za účelem vyslání“ nekoresponduje 

s § 34 odst. 1 písm. c), ke kterému se váže. Navrhujeme upravit. 

Akceptováno. 

 

Úřad vlády 

odbor 

kompatibility 

(KOM) 

K § 49 odst. 1 písm. a) 

Povinnost vytvářet podmínky pro sladění rodinného a osobního 

je stanovena již v § 116 odst. 1 zákona o státní službě. Nejde 

tedy o právo, které má diplomatický pracovník nad rámec zákona 

o státní službě, jak uvádí návětí tohoto ustanovení, a navrhujeme 

proto vypuštění písm. a). 

Akceptováno. 

Česká národní 

banka 

Bez připomínek. - 

Úřad na 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Bez připomínek. - 

Úřad pro 

zahraniční 

1. K § 2 

Úřad pro zahraniční styky a informace navrhuje upravit znění § 2 
Vysvětleno.  
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styky a 

informace 

(ÚZSI) 

písm. g) následujícím způsobem: 

„§ 2 

Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

g) diplomatickým pracovníkem státní zaměstnanec ve služebním 

poměru, příslušník bezpečnostního sboru ve služebním 

poměru nebo ve výjimečných případech zaměstnanec 

v pracovním poměru vykonávající zahraniční službu,“. 

Odůvodnění: 

Předkládaný materiál zcela opomíjí možnost výkonu zahraniční 

služby, resp. obsazení služebního místa v zastupitelském úřadu, 

příslušníky bezpečnostních sborů (např. příslušníky 

zpravodajských služeb). V současnosti jsou tyto osoby vysílány 

na zastupitelské úřady na základě dohod uzavřených 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Přesto předkladatel tento 

status quo nijak nereflektuje v normativním textu ani v důvodové 

zprávě.  

V souvislosti s rozšířením okruhu diplomatických pracovníků 

o příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru bude 

nezbytné rozšířit příslušná ustanovení § 48 až 53 návrhu zákona 

(Díl 3 - Povinnosti a práva diplomatických, administrativních 

a technických pracovníků) o tyto příslušníky a uvést 

v normativním textu odkaz na zákon č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. tam, kde se v této části návrhu zákona 

mluví o zákonu o státní službě a zákoníku práce doplnit „zákon 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“. 

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky 

a informace za zásadní. 

Zákon o zahraniční službě se nemá vztahovat na příslušníky 

bezpečnostního sboru, stejně jako zákon o státní službě dle 

jeho § 2 odst. 2. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 

„Ustanovení § 2 písm. a) definuje pro účely zákona 

o zahraniční službě pojem „zahraniční služba“ jako činnosti 

v působnosti Ministerstva zahraničních věcí, které vyplývají 

z úkolů vymezených pro Ministerstvo zahraničních věcí 

v § 6 kompetenčního zákona. Zároveň se stanoví, že 

působnost jiných státních orgánů v oblasti zahraniční služby 

není zákonem o zahraniční službě dotčena, tj. zákon výkon 

zahraniční služby spadající do oblasti působnosti jiných 

státních orgánů neřeší. Zákon tak odráží skutečnost, že 

ačkoli jádro zahraniční služby spadá v souladu s § 6 

kompetenčního zákona do působnosti Ministerstva 

zahraničních věcí, je zahraniční služba rovněž přímo 

vykonávána také některými dalšími státními orgány a tyto 

orgány za účelem výkonu zahraniční služby přímo vysílají 

své pracovníky do zahraničí.  

Důsledkem této konstrukce je, že zákon o zahraniční službě 

se nebude vztahovat na zaprvé vysílání k výkonu služby 

v zahraničí v případě zaměstnanců, kteří jsou ve služebním 

poměru podle jiného právního předpisu (zákon č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostním sborů 

nebo zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a jsou na 

tomto základě přímo vysílání do zahraničí dotčeným státním 

orgánem, a zadruhé na státní zaměstnance zařazené v jiném 

ministerstvu a vysílané k výkonu služby v zahraničí podle 

§ 67 zákona o státní službě přímo dotčeným služebním 

orgánem (např. státní zaměstnanci zařazení v Ministerstvu 

obrany, kteří jsou vysílaní k výkonu služby v zahraničí na 

Stálou delegaci při NATO přímo Ministerstvem obrany).„ 

Úřad pro 2. K § 11 odst. 1 písm. i) Akceptováno částečně.  
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zahraniční 

styky a 

informace 

(ÚZSI) 

Požadujeme upravit znění § 11 odst. 1 písm. i) následovně: 

„§ 11 

Plnění základních úkolů zahraniční služby 

(1) Výkonem služby v ústředí se rozumí zejména 

i) koordinace řešení mimořádných událostí podle hlavy IV 

v zahraničí týkajících se zájmů České republiky a jejích 

občanů, nestanoví-li vláda usnesením jinak.“ 

Odůvodnění: 

Úřad pro zahraniční styky a informace je toho názoru, že 

mechanismus navrhovaný předkládaným materiálem, kdy je 

řešení mimořádné bezpečnostní události koordinováno 

Ministerstvem zahraničních věcí, nevytváří potřebné 

předpoklady pro efektivní řešení některých krizových událostí, 

a tudíž jej nelze považovat za dostatečně pružný. Ministerstvo 

zahraničních věcí, jako ústřední orgán státní správy, nemá ke 

koordinaci některých druhů operací  potřebné možnosti ani 

nástroje, neboť úspěšné řešení mimořádných bezpečnostních 

událostí je zpravidla natolik citlivé, že je k jejich zdárnému 

vyřešení je nezbytné provádět určité činnosti na operativní 

úrovni. 

Úřad pro zahraniční styk a informace nijak nerozporuje potřebu 

koordinace určitých opatření na této úrovni, zejména u krizových 

situací typu přírodních katastrof, havárií atd., nicméně vláda by 

měla mít možnost svým usnesením v konkrétní věci rozhodnout 

o případném přenesení koordinační role na jiný, k tomuto účelu 

lépe technicky a kapacitně vybavený orgán. 

V této souvislosti si dovolujeme upozornit předkladatele na 

skutečnost, že dikcí § 11 odst. 1, dochází k zúžení působnosti 

Ministerstva zahraničních věcí při řešení mimořádných událostí, 

resp. jejich koordinaci, toliko na události související s výkonem 

konzulární služby. 

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky 

a informace za zásadní. 

 

Slovo „koordinace“ bude vypuštěno.  

Úřad pro 3. K § 13 odst. 3  Vysvětleno.  
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zahraniční 

styky a 

informace 

(ÚZSI) 

V souladu s připomínkou č. 1 požadujeme v § 13 odst. 3 doplnit 

úpravu specifického postavení a činností příslušníka 

bezpečnostního sboru vyslaného na zastupitelský úřad, 

následujícím způsobem: 

„§ 13 

(3) Osoba vyslaná podle odstavce 1 nesmí činit úkony jménem 

vysílající organizace jen po dohodě s ministerstvem.“. 

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky 

a informace za zásadní. 

 

Toto ustanovení se má vztahovat na jiné situace, resp. se 

nevztahuje na příslušníky bezpečnostních sborů. 

Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

(ÚZSI) 

4. K § 41 odst. 2 a 3 

Navrhujeme doplnit příslušníky bezpečnostních sborů do § 41 

odst. 2 návrhu zákona, tedy mezi osoby, jimiž může státní 

tajemník obsadit služební místo v zastupitelském úřadu, 

vyžaduje-li to zájem České republiky. Odstavec 3 navrhujeme 

upravit v souladu s výše uvedenou změnou odstavce 2.  

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky 

a informace za zásadní. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná úprava je dostačující, aby mohl být, jestliže to 

vyžaduje zájem České republiky, vyslán příslušník 

bezpečnostních sborů v pracovním poměru. 

 

Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

(ÚZSI) 

5. K Důvodové zprávě 

Důvodová zprávě v pasáži věnované zhodnocení dopadů návrhu 

zákona na bezpečnost a obranu státu se zdůrazňuje, že návrh 

zákona zakotvuje koordinační roli Ministerstva zahraničních věcí 

při řešení mimořádných událostí v zahraničí, vycházející 

doposud pouze z nelegislativního materiálu Zásady spolupráce 

státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky 

a jejích občanů v případě zhoršené bezpečnostní situace 

v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí. 

Předkladatel konstatuje, že se tímto materiálem vytvoří právní 

rámec pro posílení role Ministerstva zahraničních věcí při 

zajišťování ochrany občanů České republiky a jejich členů 

rodiny a majetku České republiky v případě zhoršené 

bezpečnostní situace nebo mimořádné události v zahraničí. 

Rovněž ve zvláštní části důvodové zprávy, v pasáži věnované 

§ 11, tedy základním úkolům zahraniční služby, je 

předkladatelem konstatováno, že se nově zavádí koordinační 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude v dotčeném smyslu doplněna. 
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úloha Ministerstva zahraničních věcí při řešení mimořádných 

situací v zahraničí, přičemž toto ustanovení je charakterizováno 

jako „katalog jednotlivých činností“ konkretizující kompetence 

Ministerstva zahraničních věcí, jež jsou upraveny v § 6 zákona 

č. 2/1969 Sb., (kompetenční zákon) ve znění pozdějších 

předpisů.  

V této souvislosti upozorňujeme na určitou nejasnost, kterou 

citovaná dikce důvodové zprávy může implikovat a která může 

být matoucí. Výše uvedené pasáže (zejména část týkající se 

dopadů na bezpečnost a obranu státu) budí zdání toho, že 

Ministerstvo zahraničních věcí získává novou působnost 

spočívající v uvedené koordinační úloze. Vzhledem k působnosti 

návrhu zákona tomu tak však být nemůže, neboť návrh zákona 

upravuje tuto koordinační úlohu pouze jako jednu z činností 

vykonávanou v rámci příslušného oboru státní služby, jež musí 

spadat do kompetenčního rámce Ministerstva zahraničních věcí 

stanoveného v § 6 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Doporučujeme proto upravit zejména pasáž důvodové 

zprávy týkající se dopadů na bezpečnost a obranu státu tak, aby 

nebyla pro čtenáře zavádějící a nevzbuzovala v nich očekávání, 

která návrh zákona nemůže reálně naplnit.  

Notářská 

komora ČR 

Notářská komora ČR uplatňuje k výše uvedenému materiálu 

následující připomínky legislativně-technické povahy: 

1. V § 19 odst. 2 za slovo „zápisu“ doplnit slova „se svolením 

k vykonatelnosti sepsaného podle zvláštního zákona“. 

2. Poznámka pod čarou č. 27 nově zní: „§ 71a až 71c zákona č. 

358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů“. 

Odůvodnění k bodům 1 a 2: 

Text je upraven tak, aby odpovídal znění § 274 odstavec 1, písm. 

e) o.s.ř. , který stanoví, na jaké notářské zápisy se použijí 

ustanovení o výkonu rozhodnutí  

Neakceptováno. 

 

V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva 

spravedlnosti bude nadpis § 19 nově znít: 

„Činnosti notářské povahy“. 

Odstavec 2 bude vypuštěn. V § 17 odst. 8 bude vypuštěn 

odkaz na § 19 odst. 2. 

Notářská 

komora ČR 

3. Obecně v celém textu navrhujeme upravit poznámky pod 

čarou – označení zákonů neodpovídá standardnímu 

označování podle Legislativních pravidel vlády (např. 

Akceptováno. 

 

Poznámky pod čarou budou zrevidovány v návaznosti na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)
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„Zákon o ověřování“, „Zákon o státním občanství České 

republiky“, „Zákoník práce“, atd.). 

vypořádání připomínek. 

V Praze 4. listopadu 2016 

Vypracoval: Mgr. Alice Němečková Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDPMAFS)


