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                                                                 Odůvodnění                                                           III. 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení 

 

1.1 Název 

 

Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby. 

 

1.2 Zhodnocení platného právního stavu 

 

Na základě § 32 odst. 5 zákona č. …/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 

zákonů (zákon o zahraniční službě) je Ministerstvo zahraničních věcí zmocněno stanovit 

vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený 

na výkon zahraniční služby včetně způsobu jejího provedení a hodnocení.  

 

1.3 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Návrh vyhlášky zajistí, že zkouškou zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby budou, v souladu s požadavky zákona o zahraniční službě, u každé osoby 

přijaté v Ministerstvu zahraničních věcí do služebního poměru na služební místo určené 

k přípravě k výkonu zahraniční služby podle zákona o zahraniční službě, náležitě ověřeny 

potřebné kompetence, znalosti, schopnosti a osobnostní kvality kladené na státní zaměstnance 

působící v zahraniční službě.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o zahraniční službě, k jehož 

provedení je navržena, i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. Ministerstvo 

zahraničních věcí je zmocněno k vydání vyhlášky v § 32 odst. 5 zákona o zahraniční službě. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

z hlediska zákazu diskriminace, korupčních rizik a dopadů na bezpečnost nebo obranu 

státu 
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Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet. Předpokládá 

se, že náklady spojené s organizací zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na 

výkon zahraniční služby budou pokryty ze stávajícího rozpočtu Ministerstva zahraničních 

věcí. Rovněž se nepředpokládají zvýšené náklady spojené s cestováním za účelem vykonání 

zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby.  

 

S ohledem na předmět úpravy návrhu vyhlášky nelze očekávat žádné dopady 

na podnikatelské prostředí České republiky.  

 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani dopady 

na životní prostředí. Předkládaný návrh vyhlášky nevytváří diskriminační prostředí. 

 

S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo možné 

spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční rizika nebo 

rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu. 

 

5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA, schváleného ministrem pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády dne 10. 1. 2017, se k návrhu 

vyhlášky o podrobnostech zkoušky, kterou se zakončuje vzdělávací program zaměřený na 

výkon zahraniční služby, hodnocení dopadů regulace nezpracovává. 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

 

Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby se skládá 

z písemné a ústní části. 

 

Písemná část zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby spočívá ve vypracování a obhajoby závěrečné práce na téma z oblasti zahraničních 

vztahů a služby zadané zkoušenému, po dohodě s ním, ředitelem Odboru vzdělávání a 

Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí (dále jen „Diplomatická akademie“), 

do jejíž gesce příprava k výkonu zahraniční služby patří podle § 32 odst. 1 zákona 

o zahraniční službě. Okruhy témat závěrečných prací, jakož i další podrobnosti zadávání 

témat závěrečných prací, budou stanoveny služebním předpisem ministerstva.  

 

Dále se stanoví, že k závěrečné práci jsou členy zkušební komise zpracovány posudky 

s tím, že na jejich základě je závěrečná práce doporučena k ústní obhajobě nebo vrácena 

k přepracování. Závěrečná práce může být vrácena k přepracování jen jednou. Pokud by 

přepracovaná závěrečná práce byla opětovně shledána nezpůsobilou k obhajobě, mělo by to 

za následek hodnocení písemné části zkoušky výrokem „nevyhověl“ podle § 2 odst. 4 

písm. b) návrhu vyhlášky. 
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Rozsah ústní části zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby je vymezen rozsahem mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních 

předpisů a jiných dokumentů, které budou taxativně vyjmenovány ve služebním předpisu 

státního tajemníka ministerstva. Na základě tohoto služebního předpisu Diplomatická 

akademie vytvoří zkušební otázky. Seznam zkušebních otázek bude v mezích uvedených 

předpisů a jiných dokumentů stanovených ve služebním předpisu státního tajemníka 

ministerstva průběžně obměňován a aktualizován v návaznosti na novou mezinárodní nebo 

vnitrostátní právní úpravu.  

 

Dále se stanoví celkový počet otázek a počet zkušebních otázek zkoušky zakončující 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby, způsob jejího provedení 

a hodnocení, včetně doby trvání přípravy na zkoušky a samotné zkoušky. Z celkového počtu 

45 zkušebních otázek si zkoušený vylosuje 3 zkušební otázky, k nimž bude možné klást 

upřesňující podotázky, na které bude po řádné přípravě ústně odpovídat nebo předvede řešení 

zadané modelové situace.  

 

K § 2 a příloze č. 1 a 2 

 

V navrhovaném ustanovení se stanoví principy hodnocení pro každou část zkoušky 

zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. 

 

V případě písemné části zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“, pokud úspěšně obhájí 

závěrečnou práci, která byla členy zkušební komise doporučena k ústní obhajobě v souladu 

s § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky. V zájmu objektivity hodnocení není hodnocení anonymní. 

Skutečnost, jak byla obhajoba závěrečné práce hodnocena konkrétním členem zkušební 

komise, bude zaznamenána v protokolu o průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program 

zaměřený na výkon zahraniční služby 

 

V případě ústní části zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“, vyhověl-li alespoň u dvou třetin 

zkušebních otázek. V zájmu objektivity hodnocení není hodnocení anonymní. Skutečnost, jak 

byla otázka hodnocena konkrétním členem zkušební komise, bude zaznamenána v protokolu 

o průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. 

 

Dále se určují další případy, kdy je zkoušený hodnocen výrokem „nevyhověl“. Konkrétní 

důvod, proč byl zkoušený hodnocen výrokem „nevyhověl“, se zaznamená v protokolu 

o průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. 

 

Stanoví se, kdy je zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby vykonána úspěšně, vzor osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky zakončující 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby a vzor písemné zprávy 

o neúspěšném vykonání zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby.  

 

K § 3 a příloze č. 3 

 

V navrhovaném ustanovení se upravuje organizace zkoušky zakončující vzdělávací 

program zaměřený na výkon zahraniční služby. Obě části zkoušky zakončující vzdělávací 
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program zaměřený na výkon zahraniční služby budou zpravidla vykonávány v jednom dni, 

a to v místě, kde zasedá zkušební komise.  

 

Stanoví se rovněž lhůty, před, respektive po, jejichž uplynutí nelze odevzdat 

přepracovanou závěrečnou práci nebo přistoupit k opakování obhajoby závěrečné práce nebo 

ústní části zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. 

Účelem těchto lhůt je předcházet opětovnému hodnocení přepracované práce jako 

nezpůsobilé k obhajobě nebo neúspěchu při opakované obhajobě závěrečné práce nebo 

skládání ústní části této zkoušky poskytnutím dostatečného času pro přepracování práce nebo 

přípravu na opakování obhajoby nebo ústní části zkoušky. 

 

Stanoví se doba, ve které má být zkoušený seznámen s výsledky hodnocení zkoušky 

zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby, a vzor protokolu o 

průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. 

Rovněž se stanoví lhůta pro předání osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky nebo zprávy o 

neúspěšném vykonání zkoušky zkoušenému. 

 

K § 4  

 

Účinnost se navrhuje s ohledem na účinnost zákona o zahraniční službě dnem 1. července 

2017. 

 
* * * 
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