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                                                               Odůvodnění                                                            III. 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST   

 

1. Důvod předložení 

 

1.1. Název 

 

Vyhláška stanovující diplomatické a konzulární hodnosti, podmínky a postup při jejich 

přiznávání a propůjčování. 

 

1.2.  Zhodnocení platného právního stavu 

 

Dosavadní právní úprava diplomatických a konzulárních hodností je zakotvena ve 

vyhlášce č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při 

jejich přiznávání a propůjčování, která byla vydána na základě § 8 odst. 2 zákona č. 234/2014 

Sb., o státní službě. Dosavadní úpravu ve vyhlášce č. 274/2015 Sb. je třeba nahradit novou 

vyhláškou v návaznosti na zákon č…/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 

zákonů (zákon o zahraniční službě), který ve svém § 60 stávající vyhlášku zrušuje.  

 

1.3. Nezbytnost navrhované úpravy a její hlavní principy 

 

Návrh znění předkládané vyhlášky stanovující diplomatické a konzulární hodnosti, 

podmínky a postup při jejich přiznávání a propůjčování (dále jen „vyhláška“) vychází z § 15 

odst. 7 zákona o zahraniční službě. Toto ustanovení obsahuje zmocnění pro Ministerstvo 

zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanovit vyhláškou diplomatické a konzulární 

hodnosti, dále podrobnější podmínky, za kterých jsou přiznávány nebo propůjčovány, 

a postup při jejich přiznávání nebo propůjčování.  

 

Hlavními principy předkládaného návrhu vyhlášky je proto stanovení diplomatických 

a konzulárních hodností užívaných v zahraniční službě, stanovení bližších podmínek pro 

přiznání diplomatických  hodností (absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na výkon 

zahraniční služby, doba výkonu zahraniční služby, počet vyslání k výkonu služby v zahraničí) 

a stanovení podrobnějšího postupu při jejich přiznávání a propůjčování.  

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o zahraniční službě, k jehož provedení je 

navrhována, jakož i se zákonným zmocněním, obsaženém v § 15 odst. 7 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 je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Jedná se zejména o Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích, sjednanou 

ve Vídni dne 18. dubna 1961, vyhlášenou pod č. 157/1964 Sb., a Vídeňskou úmluvu 
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o konzulárních stycích, sjednanou ve Vídni dne 24. dubna 1963, vyhlášenou pod č. 32/1969 

Sb. Tento návrh vyhlášky je též v souladu se  současnou diplomatickou praxí států v této 

oblasti. 

 

Předkládaný návrh není v rozporu s principy práva Evropské unie.  

 

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 

 

S přijetím vyhlášky nebudou spojeny žádné bezprostřední dopady na státní rozpočet. 

S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat žádné dopady na ostatní veřejné 

rozpočty ani na podnikatelské prostředí České republiky.  

 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře, dopady na 

rovnost mužů a žen ani dopady na životní prostředí.  

 

Předkládaný návrh nevytváří diskriminační prostředí ani s ním nejsou spojena opatření, ve 

kterých by bylo možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů 

a potencionální korupční rizika nebo rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu.  

 

5.  Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

V Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 s vyznačením 

povinnosti zpracování RIA, schváleném dne 10. 1. 2017 ministrem pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády, bylo rozhodnuto, že se 

hodnocení dopadů regulace k předkládané vyhlášce neprovede.   

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1: 

 

Ve výčtu diplomatických hodností se odráží hierarchie, která je v diplomatické 

a konzulární službě v souladu s mezinárodní praxí používána. Pokud jde o konzulární 

hodnosti, je v textu vyhlášky stanoven „převodový“ mechanismus. Tento mechanismus 

zdůrazňuje různou mezinárodněprávní úpravu diplomatických a konzulárních hodností, která 

je upravena v mezinárodněprávních dokumentech jako je Vídeňská úmluva o diplomatických 

stycích a Vídeňská úmluva o konzulárních stycích.  

 

K § 2: 
 

Jednou z podmínek pro přiznání diplomatických hodností je povinnost absolvovat 

příslušný vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. Jedná se o program 

základní nebo individuální diplomatické přípravy, jehož gestorem je odbor vzdělávání 

a Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. 
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K § 3: 

 

Ustanovení stanoví další podmínky pro přiznání diplomatické hodnosti, tj. dobu výkonu 

zahraniční služby, počet vyslání k výkonu služby v zahraničí nebo dobu výkonu zahraniční 

služby na místě představeného v ústředí Ministerstva zahraničních věcí, a to pro jednotlivé 

diplomatické hodnosti. Současně se stanoví další situace nebo výkon některých činností, které 

je možné započítat do doby výkonu zahraniční služby. 

 

Státní tajemník ministerstva může ve výjimečných a odůvodněných případech uznat, že 

pro účely splnění podmínek minimální délky praxe se zohlední pouze délka praxe v ústředí, 

aniž by byla vyžadována praxe v podobě vyslání k výkonu zahraniční služby ukončené 

v řádné délce. Ve výjimečných a odůvodněných případech může státní tajemník ministerstva 

rovněž uznat, že za dobu jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce 

se považuje též doba kratší než 4 roky výkonu činností obdobných činnostem podle § 5 

zákona o státní službě v mezivládní organizaci nebo v orgánech a institucích Evropské unie 

nebo v orgánech jiného státu. Důvodem pro tuto výjimku je potřeba zohlednit, že doba 

výkonu těchto činností může být v příslušných organizacích, orgánech či institucích kratší, 

např. v delegacích EU. Dále státní tajemník ministerstva určí započitatelnou dobu ve 

sporných případech. 

 

K § 4: 

 

Diplomatickou hodnost lze zaměstnanci v Ministerstvu zahraničních věcí přiznat pouze, 

pokud splní podmínky stanovené touto vyhláškou. Návrh na přiznání diplomatické hodnosti 

podává zaměstnanec, který přiznání diplomatické hodnosti požaduje. O přiznání diplomatické 

hodnosti rozhodne státní tajemník ministerstva. 

 

K § 5: 

 

Diplomatická nebo konzulární hodnost je, podle charakteru služebního nebo pracovního 

místa, také propůjčena, a to v zájmu řádného plnění úkolů zahraniční služby, případně také 

ochrany zaměstnanců v zemi působení. Diplomatická nebo konzulární hodnost je v takovém 

případě propůjčena na dobu vyslání k výkonu služby v zahraničí.  

 

Diplomatickou hodnost lze propůjčit představenému i pro výkon služby v ústředí. Jedná se 

zejména o případy, kdy se s funkcí představeného v ministerstvu mohou pojit časté služební 

cesty do zahraničí. V takovém případě má diplomatická hodnost význam též protokolární, 

zejména ve vztahu k zahraničním partnerům.  

 

K § 6: 

 

Hodnosti diplomatické i konzulární, které byly přiznány před účinností navrhované 

vyhlášky, tj. podle stávající úpravy ve vyhlášce č. 274/2015 Sb., zůstávají v platnosti. 

Stávající diplomatická hodnost „rada“ přiznaná podle platné vyhlášky se navrhovanou právní 

úpravou nově označuje jako „velvyslanecký rada“. Diplomatické a konzulární hodnosti 

propůjčené podle stávajícího předpisu platí po dobu, na kterou byly propůjčeny. 
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K § 7: 
 

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

2017.  

 

* * * 
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