
IV. 

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU: 

 

Návrh vyhlášky o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 

 

 

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 

 

MPaO 

 

§ 1 

V § 1 doporučujeme stanovit, že podrobnosti týkající se témat a 

rozsahu závěrečné práce a dále seznam dokumentů a zkušebních 

okruhů k ústní části zkoušky budou stanoveny služebním 

předpisem MZV. Ačkoli je toto uvedeno v odůvodnění, mělo by 

to být také jasně stanoveno ve vyhlášce samotné. 

Akceptováno. 

 

2 

 

MZe 

 

§ 1 odst. 1 

Vyhláška upravuje podrobnosti zkoušky zakončující vzdělávací 

program zaměřený na výkon zahraniční služby. Navrhované 

znění ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky však tím, že na prvním 

místě uvádí informaci o tom, kdo zkoušku koná [„osoba přijatá 

v ministerstvu do služebního poměru na služební místo určené k 

přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen „zkoušený“)], 

budí dojem, jako by vyhláška měla upravovat postavení této 

osoby. 

Doporučujeme přeformulovat takto: „Zkoušku zakončující 

vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby (dále 

jen „zkouška“) koná osoba přijatá v ministerstvu do služebního 

poměru na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční 

služby (dále jen „zkoušený“). Zkouška zahrnuje písemnou a 

ústní část.“ 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky 

je upraveno takto: 

 

„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.“ 

 

3 

 

MV 

 

§ 1 odst. 1 

Text ustanovení je v převážné části pouze rekapitulací § 32 odst. 

1 zákona o zahraniční službě, jedinou pasáži nad tento rámec je 

zmínka, že zkouška se dělí na písemnou a ústní část. 

Akceptováno. 

 

Viz připomínka č. 2. 
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Stránka 2 (celkem 4) 

Doporučujeme proto ustanovení přepracovat s ohledem na čl. 39 

odst. 6 a 7 Legislativních pravidel vlády. 

 

4 

 

MV 

 

§ 1 odst. 4 

Podle tohoto ustanovení Ministerstvo zahraničních věcí vytvoří 

zkušební otázky podle stanovených mezinárodních smluv apod., 

přičemž dle odůvodnění by měly být stanoveny služebním 

předpisem. S takovým řešením nemůžeme souhlasit, neboť se 

jedná o nepřípustnou subdelegaci. 

Navrhujeme proto doplnění konkrétních právních předpisů v 

rámci přílohy obdobně jako je tomu v příloze č. 1 a 2 vyhlášky č. 

162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, která provádí 

§ 41 zákona o státní službě.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Částečně akceptováno. 

 

Zkouška neprověřuje jen znalosti 

právních předpisů, nýbrž i znalosti 

problematiky zahraniční politiky, 

diplomacie a fungování zahraniční 

služby. V praxi se bude vedle znalosti 

příslušných právních předpisů 

vyžadovat rovněž znalost různých druhů 

dokumentů, zejména koncepcí, strategií, 

sdělení, rezolucí, jejichž okruh podléhá 

častým změnám, např. v návaznosti na 

aktuální vývoj zahraničněpolitické 

situace v konkrétním regionu. Jako 

nevhodné se proto jeví řešení provádět 

jakékoliv taxativní výčty právních 

předpisů či dalších dokumentů v příloze 

návrhu vyhlášky, neboť každá změna 

v tomto seznamu by si nutně vyžádala i 

novelizaci vyhlášky. Z tohoto důvodu 

jsou ustanovení § 1 odst. 3 a § 1 odst. 4 

návrhu vyhlášky upravena tak, že 

v obecné rovině vymezují obsah a 

rozsah zkoušky s tím, že podrobnosti 

budou upraveny služebním předpisem 

státního tajemníka Ministerstva 

zahraničních věcí. 

 

5 

 

MŠMT 

 

§ 1 odst. 4 

Ministerstvo zahraničních věcí je podle § 32 odst. 5 zákona o 

zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o 

zahraniční službě) zmocněno stanovit vyhláškou mj. obsah a 

rozsah zkoušky zakončující vzdělávací program. Předkladatel se 

však dle našeho názoru věnuje rozsahu zkoušky nedostatečně, 

Částečně akceptováno. 

 

Viz připomínka č. 4. 
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Stránka 3 (celkem 4) 

když pouze deleguje vymezení rozsahu zkoušky na služební 

předpis státního tajemníka (což vyplývá navíc pouze z 

Odůvodnění, kde se uvádí, že mezinárodní smlouvy, právní 

předpisy, služební předpisy a jiné dokumenty, jimiž je vymezen 

rozsah zkoušky, budou taxativně vyjmenovány ve služebním 

předpisu státního tajemníka). Pro naplnění zmocnění je dle 

našeho názoru třeba alespoň obecně vymezit obsah a rozsah 

zkoušky, ale není možné, aby vyhláška dále „zmocňovala“ ke 

stanovení obsahu či rozsahu zkoušky nějaký třetí subjekt.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

6 

 

MV 

 

§ 2 odst. 4 

Některé skutečnosti uvedené v písmenech a) až e) se vztahují 

pouze na ústní nebo písemnou část zkoušky. Dále není upravena 

situace, kdy se zkoušený bez omluvy nedostaví k obhajobě, 

použije při ní nedovolenou pomůcku či od písemné části 

zkoušky odstoupí. Požadujeme proto odděleně upravit situace, 

kdy bude zkoušený hodnocen výrokem „nevyhověl“ v ústní části 

a kdy bude hodnocen výrokem „nevyhověl“ v písemné části 

zkoušky. Ustanovení týkající se písemné části dále navrhujeme 

rozšířit o výše uvedené případy. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Částečně akceptováno. 

 

Situace, kdy zkoušený je hodnocen 

výrokem „nevyhověl“ jsou upraveny 

odděleně pro ústní a písemnou část. 

Pokud jde o písemnou část, neupravuje 

se ovšem situace, kdy by toto hodnocení 

bylo následkem použití nedovolené 

pomůcky, a to z toho důvodu, že při 

obhajobě závěrečné práce nemá 

zkoušený čas na přípravu před vlastní 

obhajobou a není zde tudíž vůbec 

prostor pro užití jakékoliv pomůcky. 

 

 

7 

 

MZe 

 

§ 3 odst. 4 

Navrhované ustanovení upravuje organizaci zkoušky a v případě 

stanovení lhůty, před jejímž uplynutím nelze opakovat obhajobu 

závěrečné práce, užívá spojení „neobhájí závěrečnou práci“. 

V navrhovaném § 2 odst. 2 v části věty za středníkem je však v 

případě neúspěšného vykonání obhajoby závěrečné práce 

stanoveno hodnocení výrokem „nevyhověl“.   

V případě stanovení lhůty, před jejímž uplynutím nelze opakovat 

ústní část zkoušky (§ 3 odst. 3), text návrhu používá pojem 

„hodnocení výrokem „nevyhověl“ taktéž zavedený 

navrhovaným § 2 odst. 3.  

Akceptováno. 
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Stránka 4 (celkem 4) 

Doporučujeme tedy užít zavedeného pojmu „hodnocení výrokem 

„nevyhověl“ i v případě písemné části zkoušky, jejíž součástí je 

obhajoba závěrečné práce. 

8 MZe § 3 odst. 6 Doporučujeme k stanovení lhůty, ve které zkušební komise 

seznamuje zkoušeného s hodnocením zkoušky nebo její části, 

doplnit slovo „bezprostředně“ po jejím vykonání. 

Akceptováno. 

9 MPaO odůvodnění Doporučujeme dopracovat obecnou část odůvodnění dle čl. 14 

odst. 1 LPV. 

Akceptováno.  

10 ÚV-

RVVI 

odůvodnění Požadujeme do vyhlášky (odůvodnění) doplnit způsob výběru 

a složení zkušební komise. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – vysvětleno: 

 

Návrh vyhlášky, shodně s vyhláškou 

162/2015 Sb., o podrobnostech 

úřednické zkoušky, neupravuje způsob 

výběru a složení zkušební komise. Tato 

problematika bude řešena v metodickém 

pokynu služebního orgánu MZV. Toto 

řešení koresponduje s řešením přijatým 

Ministerstvem vnitra, sekce pro státního 

tajemníka, kdy Metodický pokyn 

náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 1/2017, který se stanoví další 

podrobnosti k provádění a organizaci 

úřednické zkoušky, upravuje ve své 

části druhé podrobnosti zřizování 

zkušební komise, jmenování a odvolání 

člena zkušební komise. 

 

 

V Praze dne 9.6.2017  

 

Vypracoval: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D. Podpis: 
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