
- 1 - 

 

                                                                    N á v r h                                                                 II. 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne ………….. 2017 

 

o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby 

 

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 32 odst. 5 zákona 

č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě): 

 

§ 1 

Obsah, rozsah a způsob provedení zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený 

na výkon zahraniční služby 

(1) Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby (dále 

jen „zkouška“), konaná osobou přijatou v ministerstvu do služebního poměru na služební 

místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen „zkoušený“), zahrnuje 

písemnou a ústní část. 

(2) Písemná část zkoušky se koná formou vypracování a obhajoby závěrečné práce na 

zadané téma z oblasti zahraničních vztahů a služby v rozsahu minimálně 20 stran. Závěrečná 

práce se odevzdává v  listinné a v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před konáním její 

obhajoby. K závěrečné práci vypracují posudky 3 členové zkušební komise a předají je 

v elektronické a listinné podobě zkoušenému nejpozději 7 dnů před konáním její obhajoby. 

Pokud na základě posudků členové zkušební komise dospějí k závěru, že závěrečná práce je 

způsobilá k obhajobě, doporučí práci k ústní obhajobě; v opačném případě závěrečnou práci 

vrátí zkoušenému k přepracování. Vrátit závěrečnou práci k přepracování lze pouze jednou.  

(3) Ústní část zkoušky se koná formou odpovědí na 3 zkušební otázky, které si zkoušený 

vylosuje ze seznamu 45 zkušebních otázek rozdělených po 15 otázkách do 3 tematických 

okruhů, a to okruhu politického, okruhu právního a konzulárního a okruhu ekonomického, 

zahrnujícího i veřejnou diplomacii, kulturu, diplomatický protokol. Z každého tematického 

okruhu si zkoušený vylosuje 1 zkušební otázku. Zkouška trvá nejdéle 60 minut. Zkoušce 

předchází příprava, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut. 

(4) Podrobnější podmínky k zadávání témat a rozsahu závěrečné práce podle odstavce 2 

a dále seznam zkušebních otázek podle odstavce 3 stanoví služební předpis státního tajemníka 

ministerstva. 

 

§ 2 

Hodnocení zkoušky  

(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně. 
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(2) Zkoušený, který úspěšně obhájí závěrečnou práci, se v písemné části zkoušky hodnotí 

výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“. 

(3) Zkoušený se dále v písemné části zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud  

a) neodevzdá ve lhůtě stanovené v § 1 odst. 2 závěrečnou práci, popřípadě přepracovanou 

závěrečnou práci, 

b) přepracovaná závěrečná práce podle § 1 odst. 2 není na základě posudků hodnotitelů 

způsobilá k obhajobě, 

c) od obhajoby závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce odstoupí, nebo 

d) se k obhajobě závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce bez řádné 

omluvy nedostaví. 

 

(4) Zkoušený, který se v ústní části zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 

vylosovaných zkušebních otázek, se v ústní části zkoušky celkově hodnotí výrokem 

„vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“.  

(5) Zkoušený se dále v  ústní části zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud 

a) v průběhu ústní části zkoušky použije nedovolenou pomůcku, 

b) od ústní části zkoušky odstoupí, nebo 

c) se k ústní části zkoušky bez řádné omluvy nedostaví. 

(6) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 3 nebo 5, záznam 

do protokolu o průběhu zkoušky. 

(7) Zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“ 

v písemné i ústní části zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky je uveden 

v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky je uveden 

v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

§ 3 

Organizace zkoušky  

(1) Zkoušený koná obhajobu závěrečné práce a ústní část zkoušky zpravidla v jednom dni 

v místě, kde zasedá zkušební komise.  

(2) V případě vrácení závěrečné práce k přepracování lze přepracovanou závěrečnou práci 

odevzdat nejdříve za 30 dnů po jejím vrácení k přepracování a nejpozději 30 dnů před 

uplynutím jednoho roku od přijetí do služebního poměru. Pro odevzdání přepracované 

závěrečné práce platí obdobně ustanovení § 1 odst. 2. 

(3) V případě hodnocení ústní části zkoušky výrokem „nevyhověl“ lze tuto část zkoušky 

opakovat pouze jednou, a to nejdříve za 30 dnů.  

(4) V případě, že je zkoušený při obhajobě závěrečné práce nebo přepracované závěrečné 

práce hodnocen výrokem „nevyhověl“, lze obhajobu opakovat pouze jednou, a to nejdříve za 

7 dnů. 

(5) Zkoušený může při ústní části zkoušky používat nekomentované úplné znění 

mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů nebo jiných dokumentů.  
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(6) Zkušební komise vyhotoví o průběhu zkoušky protokol, jehož vzor je uveden v příloze 

č. 3 k této vyhlášce. Zkušební komise seznámí zkoušeného s hodnocením zkoušky nebo její 

části bezprostředně po jejím vykonání. 

(7) Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky nebo zpráva o neúspěšném vykonání 

zkoušky bude zkoušenému předáno do 3 dnů od vykonání zkoušky. 

 

 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.  

 

 

 

Ministr zahraničních věcí: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.    /2017 Sb. 

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby 

 

Číslo osvědčení:                            

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Loretánské nám. 5 

Praha 1 - Hradčany 

 

Členové zkušební komise: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

 

O ÚSPĚŠNÉM VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZAKONČUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA VÝKON ZAHRANIČNÍ SLUŽBY  

 

 

    ..................................................................................................................... 

(akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení) 

 

................................................................................................................. 

(evidenční číslo státního zaměstnance) 

 

 

ú s p ě š n ě 

 

v y k o n a l(a)  dne ...............................  

 

 

podle § 32 odst. 1 až 3 zákona č. …/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 

zákonů (zákon o zahraniční službě),  

 

 

 

zkoušku zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 

 

 

V ............................. dne............................ 

    (místo a datum vydání osvědčení) 

 

 

    ......................................      .....................................................     ......................................... . 

(podpisy členů zkušební komise) 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.   /2017 Sb. 

Vzor zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený 

na výkon zahraniční služby 

 

ZPRÁVA O NEÚSPĚŠNÉM VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZAKONČUJÍCÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA VÝKON ZAHRANIČNÍ 

SLUŽBY  

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Datum a místo konání:  

Zkušební komise ve složení: 

…...…………………………………….……..……………..………………………………… 
služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

…...…………………………………….……..……………..………………………………… 
služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

..……………………………..………………………………………………………………….                   

služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

vystavuje v souladu s § 32 odst. 4 zákona č. …/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně 

některých zákonů (zákon o zahraniční službě), s odkazem na své hodnocení (protokol 

o průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby č.: ………………), zprávu o neúspěšném vykonání zkoušky zakončující 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby  

 

pro zkoušeného: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
služební označení, akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení  

………………………………………………………………………………………………… 
evidenční číslo státního zaměstnance 

 

Zdůvodnění neúspěšného hodnocení zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený 

na výkon zahraniční služby 

(vychází z hodnocení zkušební komise zaznamenaného v protokolu o průběhu zkoušky 

zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………..……….……        ………..………………     ……….………………………    
    podpis člena zkušební komise               podpis člena zkušební komise      podpis člena zkušební komise 

Potvrzení o převzetí zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky zakončující vzdělávací 

program zaměřený na výkon zahraniční služby: 

 

V ……………………………. dne ………………             

…….………..………………………… 
                            podpis zkoušeného 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č.    /2017 Sb. 

Vzor protokolu o průběhu zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby 

 

PROTOKOL  

O PRŮBĚHU ZKOUŠKY ZAKONČUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ZAMĚŘENÝ NA VÝKON ZAHRANIČNÍ SLUŽBY  

 

Číslo protokolu nebo číslo jednací:                    

 

Datum konání zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby: 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Zkušební komise ve složení: 

 

členové:   

.......................................................................................................................................... 

              služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, 

popřípadě jména, a  příjmení 

 

.......................................................................................................................................... 

              služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení 

 

.......................................................................................................................................... 

              služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení 

  

Zkoušený: 

 

...................................................................................................................................................... 

služební označení, akademický titul, jméno,  

popřípadě jména, a příjmení 

 

...................................................................................................................................................... 

datum a místo narození 

 

....................................................................................................................................................... 

číslo služebního průkazu  

 

 

....................................................................................................................................................... 

doručovací adresa 
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Zkoušku zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby:   

 □ vykonal(a)     

 ………………………………………… (v čase od – do) 

□ nevykonal(a)     

 ………………………………………… (v čase od – do) 

 

 

Písemná část zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby: 

 

Název závěrečné práce: ………………………………………………………………………… 

 

□ Závěrečná práce nebo přepracovaná závěrečná práce byla doporučena k obhajobě dne: 

…………………………………………………….... 

 

Obhajoba závěrečné práce nebo přepracované závěrečné práce proběhla dne: 

……………………………………………………… 

 

……………/……………………/…………………… 

                    hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

□ Závěrečná práce byla vrácena k přepracování dne: …………………………………………. 

 

□ Přepracovaná závěrečná práce není na základě posudků hodnotitelů způsobilá k obhajobě. 

 

□ Závěrečná práce nebo přepracovaná závěrečná práce nebyla odevzdána k obhajobě ve lhůtě 

podle § 1 odst. 2 vyhlášky č.      /2017 Sb. 

 

Ústní část zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby: 

 

……………………..  ……………/……………………/……………………… 

1. otázka číslo                     hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

 

……………………..  ………………/……………………/…………………… 

2. otázka číslo                     hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

 

……………………..  ………………/……………………/…………………… 

3. otázka číslo            hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

[*Hodnocení „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ uvede každý člen zkušební komise samostatně 

v pořadí uvedeném v jejím složení.] 

 

Celkové hodnocení zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční 

služby:  ……………………………………. 

                                                                                        „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 
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Záznam podle § 2 odst. 5 vyhlášky č.      /2017 Sb. :    □ Ano         □ Ne 

 

…………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

 

Podpisy členů zkušební komise: 

 

 

…………………………….  ……………………….. …………………………… 

     člen                   člen                      člen 

 

Datum a podpis zkoušeného 

(potvrzení o seznámení se s hodnocením zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený 

na výkon zahraniční služby) 

 

 

……………………….                                      ……………………….......... 

datum                                                               podpis zkoušeného 
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