
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU : 

 

Návrh vyhlášky stanovující diplomatické a konzulárních hodnosti, podmínky a postup při jejich přiznávání a propůjčování 

 

Dle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 18. 5. 2017, s termínem dodání stanovisek 

do 25. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Poř. č. Resort Ustanovení Připomínky Vypořádání 

1 MMR název 

vyhlášky 

Název vyhlášky doporučujeme v souladu s čl. 33 Legislativních 

pravidel vlády přeformulovat na „o stanovení diplomatických a 

konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a 

propůjčování“. 

Akceptováno. 

 

Název vyhlášky byl upraven. 

2 MF název 

vyhlášky 

V názvu vyhlášky vyjádřit slovo „konzulárních“ slovem 

„konzulární“. Současně doporučujeme zvážit zkrácení názvu 

vyhlášky na „o diplomatických a konzulárních hodnostech“. 

Neakceptováno. 

 

Název byl změněn dle připomínky 

č. 1 (MMR).  

3 MV obecně V návrhu postrádáme ustanovení stanovící způsob dokládání splnění 

podmínek zaměstnancem Ministerstvu zahraničních věcí pro 

přiznání diplomatických hodností. Doporučujeme jej doplnit. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

 

Informace o vyslání k výkonu 

služby v zahraničí nebo o dalších 

započitatelných dobách, stejně 

jako absolvování vzdělávacího 

programu podle § 2, jsou uvedeny 

v personální databázi MZV a není 

tudíž nutné, aby státní 

zaměstnanec dokládal jejich 

splnění. 

4 MO § 1 odst. 1 

 

K § 1 odst. 1: 

„Pro státní zaměstnance a zaměstnance v zahraniční službě (dále 

jen „zaměstnanec“) v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba“ 

Akceptováno částečně.  

 

Návětí § 1 odst. 1 bude nově znít:  
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zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v 

ministerstvu (dále jen „stanovený obor služby“) se …“ 

Citovaná formulace je nevhodná, neboť obor služby „Zahraniční 

vztahy a služba“ podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech 

státní služby, mají stanoven (vykonávají v něm státní službu) pouze 

státní zaměstnanci a nikoli zaměstnanci v pracovním poměru. 

Zaměstnanci v pracovním poměru by mohli vykonávat činnosti 

odpovídající činnostem v příslušném oboru služby, ale nejsou „v 

oboru služby“. Ostatně i spojení „státní zaměstnanec v oboru 

služby“ není optimální, protože státní zaměstnanec není „v oboru 

služby“, ale vykonává službu v příslušném oboru služby. 

Předmětné ustanovení doporučujeme přeformulovat. 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je zajistit jazykovou správnost textu.  

„Pro státní zaměstnance 

a zaměstnance vykonávající 

zahraniční službu (dále jen 

„zaměstnanec“) zařazené na 

služební místo nebo jmenované na 

služební místo v ministerstvu 

s oborem služby „Zahraniční 

vztahy a služba1)“ (dále jen 

„stanovený obor služby“) se 

v souladu s mezinárodní praxí 

k výkonu zahraniční služby užívají 

v pořadí od nejnižší do nejvyšší 

diplomatické hodnosti“ 

 

 

5 MV § 2 Dáváme na zvážení možnost doplnění ustanovení o kritérium, které 

by určovalo hranici, v jak vzdáleném časovém horizontu měl být 

program absolvován, tedy např. v posledních 5 letech 

předcházejících přiznání hodnosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Z hlediska splnění podmínek je 

nerozhodné, kdy je vzdělávací 

program absolvován. Nejedná se 

o podmínku, která by měla být 

opakovaně plněna.  

6 MV § 2 a § 4 Doporučujeme formulačně upravit znění § 2. Jelikož se jedná o 

jednu z podmínek pro přiznání diplomatické hodnosti, měla by tato 

být v době přiznání již splněna, tedy v daném případě by bylo 

vhodnější použít slovního spojení „pracovník absolvoval“ 

požadovaný vzdělávací program. 

V návaznosti je nutné přeformulovat také § 4 odst. 1 a slova „po 

splnění podmínek stanovených“ nahradit slovy „splňuje-li podmínky 

stanovené“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Ze znění § 2 je zřejmé, že pro 

přiznání hodnosti musí splnit 

podmínku absolvování programu 

vzdělávání, tj. až poté, co ji splní, 

přizná se mu příslušná hodnost. 

Časová souslednost je zjevná také 

z formulace v § 4 odst. 1 - „Po 

splnění podmínek […]“. 

7 MO § 3 odst. 1 

písm. a) 

K § 3 odst. 1 písm. a) 

„a) attaché se po nástupu do státní služby v oboru „Zahraniční 

Neakceptováno - vysvětleno: 
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vztahy a služba“ v ministerstvu nevyžaduje,“  

Vzhledem k dikci § 1 odst. 1 je zřejmé, že diplomatickou hodnost 

může mít i zaměstnanec v pracovním poměru. Z tohoto důvodu není 

na místě zúžení v § 3 odst. 1 písm. a) pouze na státní službu. 

Předmětné ustanovení doporučujeme přeformulovat. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je odstranit nejasnosti týkající se znění 

uvedeného ustanovení. 

Ust. § 3 upravuje přiznávání 

diplomatických hodností pouze 

státním zaměstnancům ve 

služebním poměru. Zaměstnancům 

v pracovním poměru, kteří jsou 

zařazeni na služební místa na dobu 

určitou, jsou diplomatické 

hodnosti propůjčovány po dobu 

výkonu zahraniční služby. 

8 MV § 3 odst. 2 Předmětné ustanovení obsahuje nežádoucí subdelegaci k úpravě 

kritéria řádné délky výkonu služby v zahraničí služebním 

předpisem, což neodpovídá dikci zákonného zmocnění v § 15 odst. 

7 zákona o zahraniční službě. Doporučujeme proto zmínku o 

služebním předpise vypustit a namísto toho podrobněji ve vyhlášce 

popsat aspekty výkonu služby v zahraničí, které by měly být 

zohledňovány. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Zaprvé, kategorizace 

zastupitelských úřadů dle 

obtížnosti života je předpis, který 

je aktualizovaný v závislosti na 

změnách politické, ekonomické 

a sociální situace v zemích, ve 

kterých má ČR zastupitelské 

úřady. Od této kategorizace se 

následně odvíjí rovněž délka 

vyslání k výkonu služby 

v zahraničí. 

Zadruhé, odstavec 2 bude nově 

znít: 

„Řádná délka výkonu služby 

v zahraničí na zastupitelském 

úřadě je stanovena služebním 

předpisem státního tajemníka 

ministerstva podle kategorie 

zastupitelských úřadů určené 

v návaznosti na obtížnost života 

v přijímajícím státě.“. 

Zatřetí, odůvodnění bude 

doplněno. 
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9 MPaO § 3 odst. 2 Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“ a zároveň 

dáváme ke zvážení, zda text „obtížnost života“ nenahradit 

srozumitelnějším vyjádřením, příp. zda nedoplnit, co se tímto textem 

rozumí; vysvětlení není obsaženo ani v odůvodnění návrhu 

vyhlášky. 

Akceptováno částečně - viz 

připomínka č. 8. 

 

 

10 MO § 3 odst. 3 

písm. c) 

K § 3 odst. 3 písm. c): 

„Za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné 

délce se považuje  

c) též následování manžela nebo registrovaného partnera státního 

zaměstnance vyslaného k výkonu služby v zahraničí po dobu 

nejméně 4 let; celková doba následování manžela nebo 

registrovaného partnera se považuje za dobu 1 vyslání k výkonu 

služby v zahraničí ukončené v řádné délce.“ 

Ustanovení § 3 odst. 3 návrhu stanoví, které další doby lze 

považovat za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené 

v řádné délce pro účely přiznání diplomatických hodností. Pod 

písmenem c) je uvedena doba následování manžela nebo 

registrovaného partnera státního zaměstnance k výkonu služby v 

zahraničí. Tato doba je stavěna na roveň době výkonu činností 

obdobných činnostem podle § 5 zákona o státní službě v 

mezinárodní vládní organizaci nebo v orgánech a institucích 

Evropské unie nebo v orgánech jiného státu /§ 3 odst. 3 písm. a)/, 

popř. zařazení na pracovních místech v zahraničí s agendou 

obdobnou agendě státního zaměstnance v organizacích, jejichž 

zřizovatelem je ministerstvo /§ 3 odst. 3 písm. b)/, které se také 

považují za dobu vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v 

řádné délce. Vykonávané činnosti uvedené pod písmenem c) však 

nelze srovnávat s náročností činností u písmen a) a b). Doprovázející 

manžel (registrovaný partner) nevykonává činností podle § 5 zákona 

o státní službě ani činnosti obdobné. Nesouhlasíme proto se 

započtením doby strávené v roli doprovázejícího manžela/manželky 

nebo registrovaného partnera/partnerky jako doby vyslání k výkonu 

služby v zahraničí ukončené v řádné délce. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Zaprvé, za účelem sladění 

rodinného a osobního života 

s výkonem služby je třeba vytvářet 

podmínky zohledňující specifika 

zahraniční služby. 

Zadruhé, diplomatické hodnosti 

mají význam pouze z hlediska 

kariérního postupu pro státní 

zaměstnance v MZV. S přiznáním 

diplomatické hodnosti nesouvisí 

žádné finanční ohodnocení. 

Přiznání diplomatické hodnosti se 

rovněž neprojeví ve služebním 

hodnocení. 

Zatřetí, manžel/ka, případně 

partner/ka jsou vedeni na 

diplomatické listině ministerstva 

zahraničních věcí v přijímajícím 

státě, zejména v případě vedoucích 

zastupitelských úřadů je 

protokolární praxí, že 

doprovázející manžel/ka, případně 

partner/ka nejsou zařazeni na 

služebním nebo pracovním místě 

v zastupitelském úřadu, ale přesto 

se podílejí na činnostech nebo 

oficiálních aktivitách 
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Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je odstranit ustanovení, které dobu strávenou v 

roli doprovázejícího manžela/manželky nebo registrovaného 

partnera/partnerky započítává jako dobu vyslání k výkonu služby v 

zahraničí ukončené v řádné délce. 

Tato připomínka je zásadní. 

zastupitelského úřadu 

v přijímajícím státě. 

 

11 MPaO § 3 odst. 4 V § 3 odst. 4 jsou uvedeny doby, které by měly být započteny do 

doby výkonu zahraniční služby pro účely přiznání diplomatických 

hodností, přičemž mezi tyto doby se řadí i doba, kdy není žádná 

činnost fakticky vykonávána. Navrhujeme zvážit, zda by s ohledem 

na zajištění profesionality výkonu zahraniční služby vyžadované 

zákonem o zahraniční službě neměly být z doby započitatelné pro 

přiznání diplomatických hodností vyloučeny doby, kdy odborná 

činnost není dlouhodobě vykonávána. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Zaprvé, diplomatické hodnosti 

mají význam pouze z hlediska 

kariérního postupu pro státní 

zaměstnance v MZV. S přiznáním 

diplomatické hodnosti nesouvisí 

žádné finanční ohodnocení. 

Přiznání diplomatické hodnosti se 

rovněž neprojeví ve služebním 

hodnocení. 

Zadruhé, vzhledem k nezbytnosti 

absolvovat určitý počet vyslání 

k výkonu služby v zahraničí podle 

odstavce 1 a 3 k dosažení vyšší 

diplomatické hodnosti, jsou 

uvedené doby zaprvé 

nediskriminačním opatřením 

zaměřeným zejména na zlepšení 

rovných příležitostí mužů a žen 

a zadruhé motivačním opatřením 

zaměřeným na prohlubování 

diplomatických dovedností 

a rozšiřování si zkušeností. 

12 MO § 3 odst. 4 K § 3 odst. 4 (Rodičovská dovolená): 

Toto ustanovení vypočítává, jaké doby se započítávají do výkonu 

zahraniční služby. Podle písmena a) se do doby výkonu zahraniční 

služby započte též doba zařazení mimo výkon služby z důvodu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Zaprvé, diplomatické hodnosti 

mají význam pouze z hlediska 
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rodičovské dovolené, a to bez omezení. Toto je sporné z 

následujících důvodů.  

Pro srovnání uvádíme, že podle § 3 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 

304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, se doba 

skutečného čerpání rodičovské dovolené započítává do započitatelné 

praxe v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let. 

Kromě toho zákon o státní službě v § 51 odst. 3 řeší otázku zápočtu 

rodičovské dovolené pro účely výběrového řízení na služební místo 

představeného takto: „Požaduje-li se pro účast ve výběrovém řízení 

na služební místo představeného praxe v uplynulém období, 

prodlužuje se toto období o dobu mateřské nebo rodičovské 

dovolené.“ Z uvedeného vyplývá, že se rodičovská dovolená 

nepočítá jako výkon požadované praxe. Stejně přistoupil náměstek 

ministra vnitra pro státní službu k problematice dokládání praxe 4 

let v období 10 let podle § 190 odst. 1 písm. d) zákona o státní 

službě osob na rodičovské dovolené (viz čl. 6 odst. 4 Metodického 

pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým 

se stanoví podrobnosti ke vzniku služebního poměru dosavadních 

zaměstnanců ve správních úřadech). 

Rodičovská dovolená může hypoteticky v součtu trvat i např. 12 let, 

po tuto dobu nejsou vykonávány žádné činnosti byť jen související 

se zahraniční službou.  

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že by rodičovská dovolená v neomezeném rozsahu 

neměla být započítána, neboť po tuto dobu nejsou vykonávány žádné 

činnosti byť jen související se zahraniční službou. 

Tato připomínka je doporučující. 

kariérního postupu pro státní 

zaměstnance v MZV. S přiznáním 

diplomatické hodnosti nesouvisí 

žádné finanční ohodnocení. 

Přiznání diplomatické hodnosti se 

rovněž neprojeví ve služebním 

hodnocení. 

Zadruhé, jedná se 

o nediskriminační opatření 

zaměřené zejména na zlepšení 

rovných příležitostí mužů a žen. 

13 MO § 3 odst. 4 K § 3 odst. 4 (Započtení jiných dob):  

Dále není zcela zřejmé, proč byly k zápočtu podle § 3 odst. 4 

zvoleny právě zde uvedené doby (je zde uvedena mj. doba zařazení 

státního zaměstnance mimo výkon služby podle § 62 zákona o státní 

službě, tj. až na 6 měsíců z organizačních důvodů) a ne např. i doby 

další.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 

 

Zařazení mimo výkon služby 

z organizačních důvodů je situací, 

která může nastat v podmínkách 

MZV ve výjimečných případech, 
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Jako příklad uvádím zproštění výkonu služby na základě usnesení o 

zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby podle § 48 zákona o 

státní službě za podmínek uvedených níže. Závěr č. 8 ze zasedání 

poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu 

o státní službě ze dne 23. září 2016 uvádí „Nebyl-li státní 

zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo 

pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, 

nebylo-li jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno nebo nebylo-li 

rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, 

započítá se po skončení trestního stíhání doba šesti měsíců zproštění 

výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo 

z důvodu vazby do doby započitatelné praxe pro účely zařazení 

státního zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy. 

Delší dobu zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení 

trestního stíhání nebo z důvodu vazby lze do započitatelné praxe 

započítat pouze při zachování principu rovnosti v odměňování a 

účelu stanoveného postupu v platových stupních dle diferenciované 

míry započitatelné praxe spočívajícího v ocenění vyšší míry 

výkonnosti v důsledku získání vyšší míry zkušeností a dovedností.“ 

Podobná by byla zřejmě situace, kdy bude státní zaměstnanec 

zproštěn výkonu služby z důvodu, že proti němu bylo zahájeno 

kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného 

kárného provinění (viz § 48 zákona o státní službě ve znění účinném 

od 1. 6. 2017) a následně by nebylo státnímu zaměstnanci v kárném 

řízení uděleno kárné opatření podle § 89 odst. 2 písm. c) nebo d) 

zákona o státní službě. 

Doporučujeme zvážit, zda by do § 3 odst. 4 neměly být zařazeny i 

některé další zde neuvedené doby. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že do § 3 odst. 4 by měly být zařazeny také některé 

další doby, např. podle § 48 zákona o státní službě. 

Tato připomínka je doporučující.  

zpravidla se bude jednat o situaci, 

kdy státnímu zaměstnanci skončila 

platnost osvědčení na požadovaný 

stupeň utajení a kdy nové 

osvědčení bylo vydáno bez časové 

návaznosti. Nejedná se o situaci 

srovnatelnou se zproštěním 

výkonu služby z důvodů podle 

§ 48 zákona o státní službě. 

14 MV § 3 odst. 5 Doporučujeme vyjasnit neurčitý a vágní pojem „výkon specifických Akceptováno částečně. 
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činností“, jehož vysvětlení nelze nalézt ani ve zvláštní části 

odůvodnění – alespoň zde by mělo být uvedeno, jaké konkrétní 

druhy činností lze pod něj podřadit. 

Odůvodnění bude doplněno. 

 

Jedná se zpravidla o výkon služby 

v oboru „Legislativa a právní 

činnost“, kdy u státních 

zaměstnanců je upřednostněn delší 

výkon služby v ústředí z důvodu 

profesní kontinuity.  

15 MPaO § 3 odst. 5 a 

6 

V § 3 odst. 5 a 6 je zakotvena možnost státního tajemníka MZV v 

odůvodněných případech zmírnit vyhláškou stanovené požadavky 

na délku praxe a počet vyslání k výkonu služby v zahraničí, aniž by 

však bylo blíže specifikováno, např. určitými kritérii, o jaké 

odůvodněné případy by se mohlo jednat; uvedené ustanovení proto 

doporučujeme v tomto smyslu upřesnit. 

Akceptováno částečně. 

Odůvodnění bude doplněno. 

 

Zaprvé, v odstavci 5 se jedná 

zpravidla o výkon služby v oboru 

„Legislativa a právní činnost“, kdy 

u státních zaměstnanců je 

upřednostněn delší výkon služby 

v ústředí z důvodu profesní 

kontinuity. 

Zadruhé, v odstavci 6 se jedná 

zpravidla o vyslání do 

mezinárodní organizace, které 

může být v závislosti na 

podmínkách stanoveno na dobu 

kratší než 4 roky. 

16 MF § 3 odst. 6 V § 3 odstavci 6 vyjádřit zkratku „odst.“ slovem „odstavci“. Akceptováno. 

17 MPaO § 5 odst. 4 Úvodní větu § 5 odst. 4 navrhujeme dát do souladu se zněním § 15 

odst. 5 zákona o zahraniční službě. Zatímco zákon hovoří o 

možnosti propůjčit diplomatickému pracovníkovi na služebním 

místě představeného při výkonu služby v ústředí diplomatickou 

hodnost, text návrhu vyhlášky vede k závěru, že diplomatická 

hodnost bude zaměstnancům jmenovaným do funkce představeného 

automaticky propůjčena dnem jejich jmenování do funkce. 

Akceptováno. 

 

Slovo „propůjčuje“ je nahrazeno 

slovy „lze propůjčit“. 

18 MV § 5 odst. 6 Navrhujeme slova „diplomatického pracovníka“ a slovo „takovému“ 

vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 
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19 MF § 6 odst. 1 V § 6 odstavci 1 doporučujeme konkretizovat, o jaký „dosavadní 

právní předpis“ se jedná (zřejmě jde o vyhlášku č. 274/2015 Sb., o 

stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při 

jejich přiznávání a propůjčování, kterou zákon o zahraniční službě 

ruší). 

Neakceptováno.  

 

Ve zvláštní části odůvodnění k § 6 

je uvedeno, že se jedná o vyhlášku 

č. 274/2015 Sb.  

20 MPaO § 6 odst. 2 Dáváme ke zvážení, zda doba pracovního poměru v MZV uvedená v 

§ 6 odst. 2 bez stanovení bližších požadavků na výkon konkrétních 

činností je dostatečná pro splnění podmínky doby výkonu zahraniční 

služby. 

 Akceptováno částečně. 

Vysvětleno: 

 

Zaprvé, jelikož diplomatické 

hodnosti mohou být přiznány 

pouze státním zaměstnancům, 

kteří vykonávají stejné činnosti, 

jako vykonávali před účinností 

zákona o státní službě v pracovním 

poměru, není nutné blíže 

vymezovat podmínky. 

Zadruhé, odstavec 2 bude doplněn 

slovy „přede dnem nabytí 

účinnosti zákona o státní službě“. 

21 MV § 6 odst. 2 Dáváme na zvážení možnost omezení započítávání doby jakéhokoli 

pracovního poměru v Ministerstvu zahraničních věcí do doby 

výkonu zahraniční služby podle § 3, na pracovní poměry, jejichž 

náplň by se alespoň rámcově dotýkala zahraniční služby. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno 

- viz připomínka č. 20. 

 

 

22 MPaO odůvodnění V bodě 4 na straně 6 doporučujeme slovo „dosah“ nahradit slovem 

„dopad“. 

Akceptováno. 

23 MPaO odůvodnění 

- zvl.část  

k § 5 

V první větě odůvodnění k § 5 na str. 7 z důvodu upřesnění textu 

navrhujeme místo slov „je také propůjčena“ uvést např. slova „je 

propůjčována“. 

Akceptováno 

24 MPSV odůvodnění 

- zvl. část 

k § 6 

K odůvodnění - § 6 Přechodná ustanovení: 

V navrhovaném znění § 6 odst. 3 vyhlášky se uvádí, že diplomatické 

a konzulární hodnosti propůjčené podle služebních předpisů státního 

tajemníka ministerstva nebo vnitřních předpisů ministerstva přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí po dobu, na kterou byly 

propůjčeny. 

Akceptováno. 

 

 Odůvodnění bude doplněno. 

 

Diplomatické a konzulární 

hodnosti byly propůjčeny 
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Navrhujeme v odůvodnění návrhu vyhlášky k tomuto ustanovení 

uvést, na základě jakého právního podkladu byly propůjčeny 

diplomatické a konzulární hodnosti podle služebního předpisu 

tajemníka Ministerstva zahraničních věcí nebo podle vnitřních 

předpisů ministerstva v době před nabytím účinnosti zákona č. 

234/2014 Sb., o státní službě (tj. před 1. lednem 2015), popřípadě i 

před nabytím účinnosti vyhlášky č. 274/2015 Sb., o stanovení 

diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich 

přiznávání a propůjčování (t. j. před 1. listopadem 2015). 

v souladu s mezinárodní praxí 

a Vídeňskou úmluvou 

o konzulárních stycích, 

vyhlášenou pod č. 40/1987 Sb. 

 

V Praze, 9. 6. 2017  

Vypracoval: JUDr. Z. Slováková, PhD.,  

                     Mgr. A. Němečková 

 Podpis: 
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