
                                                                    N á v r h                                                                 II. 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne ………….. 2017 

 

stanovující diplomatické a konzulárních hodnosti, podmínky a postup při jejich 

přiznávání a propůjčování 

 

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 15 odst. 7 zákona 

č. .../2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě): 

 

§ 1 

Diplomatické a konzulární hodnosti 

(1) Pro státní zaměstnance a zaměstnance v zahraniční službě (dále jen „zaměstnanec“) 

v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba1)“ zařazené na služební místo nebo jmenované na 

služební místo v ministerstvu (dále jen „stanovený obor služby“) se v souladu s mezinárodní 

praxí k výkonu zahraniční služby užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické 

hodnosti 

a) attaché, 

b) III. tajemník, 

c) II. tajemník, 

d) I. tajemník, 

e) velvyslanecký rada, 

f) rada-vyslanec, 

g) velvyslanec.  

(2) Pro zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu 

s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti 

a) konzulární jednatel pro hodnost attaché, 

b) vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník, 

c) konzul pro hodnosti I. tajemník a velvyslanecký rada, 

d) generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec. 

 

Podmínky pro přiznání diplomatických hodností 

                                                 
1)  Bod 9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. 
2)  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, sjednaná ve Vídni dne 24. dubna 1963, vyhlášená pod č. 32/1969 

Sb. 
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§ 2 

Absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na výkon zahraniční služby 

  Pro přiznání diplomatické hodnosti diplomatický pracovník absolvuje vzdělávací program 

základní diplomatické přípravy nebo program individuální diplomatické přípravy ministerstva.  

 

§ 3 

Doba výkonu zahraniční služby a počet vyslání k výkonu služby v zahraničí 

(1) Doba výkonu zahraniční služby a počet vyslání k výkonu služby v zahraničí na 

diplomatickém místě nebo doba výkonu zahraniční služby na služebním místě představeného 

pro přiznání diplomatické hodnosti 

a) attaché se po nástupu do státní služby v oboru „Zahraniční vztahy a služba“ v ministerstvu 

nevyžaduje,  

b) III. tajemník je nejméně 1 rok od přiznání diplomatické hodnosti attaché,  

c) II. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti III. tajemník 

a 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce,  

d) I. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti II. tajemník a 1 vyslání 

k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce,  

e) velvyslanecký rada je nejméně 7 let od přiznání diplomatické hodnosti I. tajemník, 

a 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční 

služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po 

dobu 2 let,  

f) rada-vyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplomatické hodnosti velvyslanecký rada, 

a 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční 

služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po 

dobu 4 let,  

g) velvyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplomatické hodnosti rada-vyslanec, a 3 vyslání 

k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce, z toho 1 vyslání ve funkci 

mimořádného a zplnomocněného velvyslance, nebo výkon zahraniční služby na služebním 

místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 6 let.  

(2) Řádná délka výkonu služby v zahraničí na zastupitelském úřadě je stanovena podle 

kategorie zastupitelských úřadů dle obtížnosti života, stanovené služebním předpisem státního 

tajemníka ministerstva.   

(3) Za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce se považuje též 

a) výkon 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 po 

dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 

2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let 

výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí 

ukončených v řádné délce,  

b) zařazení na pracovních místech v zahraničí s agendou obdobnou agendě státního 

zaměstnance v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, po dobu nejméně 4 let; 

doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby 
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v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se 

považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce, 

c) 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. 

(4) Do doby výkonu zahraniční služby se započte též 

a) doba zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, 

b) doba dočasné pracovní neschopnosti, 

c) doba zařazení mimo výkon služby podle § 62 zákona o státní službě, 

d) doba účasti na programu základní diplomatické přípravy v instituci jiného státu, 

e) doba zařazení na pracovních místech s agendou obdobnou agendě státního zaměstnance 

v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo. 

(5) V odůvodněných případech z důvodu dlouhodobého výkonu specifických činností 

v ministerstvu může státní tajemník ministerstva zohlednit pro účely podmínek podle odstavce 

1 pouze délku praxe v ministerstvu, aniž by bylo vyžadováno vyslání k výkonu služby 

v zahraničí ukončené v řádné délce.  

(6) V odůvodněných případech může státní tajemník ministerstva pro účely splnění 

podmínek podle odstavce 1 uznat za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené 

v řádné délce dobu kratší než je stanovena v odst. 3 písm. a). 

(7) Ve sporných případech určí započitatelnou dobu podle odstavců 3 a 4 státní tajemník 

ministerstva. 

 

Postup pro přiznávání nebo propůjčování diplomatických a konzulárních hodností 

 

§ 4 

Postup pro přiznávání diplomatických hodností 

(1) Diplomatická hodnost se zaměstnanci ve stanoveném oboru služby přizná po splnění 

podmínek stanovených v § 2 a 3. 

(2) Řízení o přiznání diplomatické hodnosti se zahajuje na návrh zaměstnance, kterému má 

být diplomatická hodnost přiznána. O přiznání diplomatické hodnosti rozhoduje státní tajemník 

ministerstva.  

 

§ 5 

Postup při propůjčování diplomatických a konzulárních hodností 

(1) Diplomatická nebo konzulární hodnost se propůjčí bez návrhu zaměstnanci při vyslání 

k výkonu služby v zahraničí. Propůjčená diplomatická nebo konzulární hodnost je v takovém 

případě stanovena v rozhodnutí o vyslání k výkonu služby v zahraničí. 

(2)  Dnem, kdy ministr pověří zaměstnance funkcí generálního konzula, se tomuto 

zaměstnanci současně propůjčuje konzulární hodnost generální konzul. 
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(3) Dnem, kdy prezident republiky pověří zaměstnance funkcí mimořádného 

a zplnomocněného velvyslance, se tomuto zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická 

hodnost velvyslanec.  

(4) Dnem jmenování zaměstnance do funkce představeného se na dobu výkonu funkce 

představeného propůjčuje 

a)  náměstkovi pro řízení sekce a jeho zástupci diplomatická hodnost velvyslanec, 

b)  řediteli odboru diplomatická hodnost rada-vyslanec, 

c)  zástupci ředitele odboru diplomatická hodnost velvyslanecký rada, 

d)  vedoucímu oddělení diplomatická hodnost I. tajemník, 

jedná-li se o diplomatického pracovníka; pro účely propůjčování diplomatických hodností se 

náměstek člena vlády považuje za představeného podle písmena a) a ředitel kabinetu ministra 

za představeného podle písmena b). 

(5) Řízení o propůjčení diplomatické hodnosti představenému na služebním místě 

v ústředí se zahajuje na návrh představeného, kterému má být diplomatická hodnost 

propůjčena. O propůjčení diplomatické hodnosti rozhoduje státní tajemník ministerstva. 

(6) Dnem pověření diplomatického pracovníka funkcí zvláštního zmocněnce se takovému 

diplomatickému pracovníkovi současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec.  

(7) Diplomatická hodnost se zaměstnanci nepropůjčuje, pokud mu již tato hodnost byla 

dříve přiznána. 

  

§ 6 

Přechodná ustanovení 

(1) Diplomatické nebo konzulární hodnosti přiznané přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky zůstávají v platnosti s tím, že diplomatická hodnost rada podle dosavadního právního 

předpisu je podle této vyhlášky diplomatickou hodností velvyslanecký rada. 

(2) Pro splnění podmínky doby výkonu zahraniční služby podle § 3 se do dob stanovených 

pro jednotlivé diplomatické hodnosti započítává i doba pracovního poměru v ministerstvu 

včetně doby vyslání k výkonu práce v zahraničí. 

(3) 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. 

(4) Pokud zaměstnanec ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky absolvoval diplomatickou 

přípravu podle § 2, považuje se podmínka stanovená v § 2 za splněnou. 

 

§ 7 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 

 

 

 

Ministr: 

PhDr. L. Zaorálek v.r. 
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