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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu
a formuláře žádosti o náhradu výdajů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle
§ 29 odst. 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční
službě a o změně některých zákonů (zákon o zahra-
niční službě):

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví formuláře pro závazek
k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formulář
žádosti o náhradu výdajů.

§ 2

Formuláře pro závazek k úhradě nákladů

Formuláře pro závazek k úhradě nákladů na

konzulární ochranu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

§ 3

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Formulář žádosti o náhradu výdajů je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.
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1) Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit
konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.
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187

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách
pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle
§ 18 odst. 8 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční
službě a o změně některých zákonů (zákon o zahra-
niční službě), (dále jen „zákon“):

§ 1

Provedení vidimace

(1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie
(dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje
s listinou, z níž je opis nebo kopie pořízena.

(2) Ověřovací doložka obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána
v ověřovací knize,

c) údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova
shoduje s listinou, z níž je opis nebo kopie po-
řízena,

d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná
listina,

e) údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný,
popřípadě úplnou nebo částečnou kopii,

f) údaj o tom, z kolika stran se skládá listina, z níž
byla vidimovaná listina pořízena,

g) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná
listina pořízena, je

1. prvopisem,

2. již ověřenou vidimovanou listinou,

3. listinou, která je výstupem z autorizované
konverze dokumentů1),

4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu2),
nebo

5. stejnopisem písemného vyhotovení rozhod-
nutí nebo výroku rozhodnutí vydaného po-
dle jiného právního předpisu3),

h) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná
listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního vý-
znamu této listiny, například hologram,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ově-
řující osoby, která vidimaci provedla,

j) otisk úředního razítka a

k) místo a datum provedení vidimace.

(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho
nebo více listů a každý jednotlivý list obsahuje pou-
ze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, pro-
škrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny
z levého horního rohu do pravého dolního rohu
a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která
je vidimována.

(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo
mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimo-
vané listině a textem uvedeným na této vidimované
listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne
takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině
z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

(5) Vzor ověřovací doložky pro vidimaci je sta-
noven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Předpoklady provedení vidimace

Vidimace se provede za předpokladu, že

a) vidimovaná listina se doslova shoduje s předlo-
ženou listinou,
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1) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

2) Například § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
3) Například § 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



b) nejde o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimova-
nou listinou nahradit, jako je zejména občanský
průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidič-
ský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz,
průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský
lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní
knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los,
sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys
nebo technická kresba,

c) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina
pořízena, je psána v českém nebo slovenském
jazyce, anebo v jiném jazyce, který ověřující
osoba ovládá,

d) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina
pořízena, je současně předložena v úředně ově-
řeném překladu do českého jazyka, je-li psána
v jiném než českém nebo slovenském jazyce
nebo v jazyce, který ověřující osoba neovládá;
to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřu-
jící osobou na kopírovacím zařízení, a to na ná-
klady žadatele,

e) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina
pořízena, není opatřena viditelným zajišťovacím
prvkem, jenž je součástí obsahu právního vý-
znamu této listiny, například hologramem; to
neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující
osobou na kopírovacím zařízení, a to na ná-
klady žadatele,

f) předložená listina není již ověřenou vidimova-
nou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden
údaj, že původní listina, ze které byla vidimo-
vaná listina pořízena, obsahovala viditelný za-
jišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny, například hologram,

g) v předložené listině, z níž je vidimovaná listina
pořízena, nejsou změny, doplňky, vsuvky nebo
škrty, které by mohly zeslabit její věrohod-
nost, a

h) z předložené listiny, z níž byla vidimovaná lis-
tina pořízena, je patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované
konverze dokumentů,

4. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí

nebo výroku rozhodnutí vydaného podle ji-
ného právního předpisu.

§ 3

Provedení legalizace

(1) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před
ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis
na listině uznal za vlastní.

(2) Legalizace se vyznačí na listině, na které je
legalizován podpis, formou ověřovací doložky, která
obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je legalizace za-
psána v ověřovací knize,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
a místo narození, bydliště žadatele,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
a místo narození, bydliště svědků v případě
postupu podle odstavce 4,

e) údaj o tom, jakým způsobem byla zjištěna
totožnost žadatele, popřípadě svědků, jde-li
o postup podle odstavce 4, tj. označení dokladu,
na jehož základě byly údaje pod písmeny c) a d)
zjištěny,

f) údaj o tom, že žadatel listinu vlastnoručně před
ověřující osobou podepsal, nebo že uznal pod-
pis na listině za vlastní,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ově-
řující osoby, která legalizaci provedla,

h) otisk úředního razítka a

i) místo a datum provedení legalizace.

(3) Vzor ověřovací doložky pro legalizaci je
stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se
legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků
se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst
nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny
s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo
prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je scho-
pen vlastnoručně listinu podepsat.

(5) Vzor ověřovací doložky pro legalizaci za
účasti dvou svědků je stanoven v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
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§ 4

Předpoklady provedení legalizace

Legalizace se provede za předpokladu, že

a) žadatel prokázal svou totožnost a listinu před
ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo
podpis na listině uznal za vlastní,

b) nejde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která
legalizaci provádí,

c) ověřující osoba ovládá v dostatečné míře jazyk,
v němž je sepsána listina, na které má být lega-
lizován podpis,

d) listina, na které má být legalizován podpis, je
současně předložena v úředně ověřeném pře-
kladu do českého jazyka, neovládá-li ověřující
osoba v dostatečné míře jazyk, v němž je listina
sepsána, a

e) nejde o legalizaci podpisu na listině, která ne-
obsahuje žádný text.

§ 5

Provedení vyššího ověření cizí veřejné listiny

(1) Vyšším ověřením cizí veřejné listiny se ově-
řuje pravost podpisu a otisku úředního razítka a pe-
četě na cizí veřejné listině.

(2) Doložka vyššího ověření cizí veřejné listiny
zastupitelského úřadu obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je vyšší ověření cizí
veřejné listiny zapsáno v ověřovací knize,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkci
úředníka, jehož podpis se ověřuje,

d) název úřadu, jehož otisk úředního razítka nebo
pečetě se ověřuje,

e) ověření pravosti podpisu a otisku úředního ra-
zítka a pečetě,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ově-
řující osoby, která vyšší ověření cizí veřejné lis-
tiny provedla,

g) otisk úředního razítka a

h) místo a datum provedení vyššího ověření cizí
veřejné listiny.

(3) Vzor ověřovací doložky pro vyšší ověření
cizí veřejné listiny je stanoven v příloze č. 4 k této
vyhlášce.

§ 6

Předpoklady provedení vyššího ověření
cizí veřejné listiny

Vyšší ověření cizí veřejné listiny se provede za
předpokladu, že

a) úřad, který vydal listinu, která má být opatřena
vyšším ověřením cizí veřejné listiny, má ulo-
žený aktuálně platný podpisový vzor u zastupi-
telského úřadu,

b) ověřující osoba nemá důvodné pochybnosti
o pravosti listiny, podpisu nebo úředního ra-
zítka na ní připojených.

§ 7

Ověření cizí veřejné listiny, kterou nelze opatřit
předepsanou ověřovací doložkou

Zastupitelský úřad opatří cizí veřejnou listinu
doložkou, že nemá pochybnosti o pravosti této lis-
tiny, poté, co žadatel předloží listinu, kterou nelze
opatřit předepsanou ověřovací doložkou.

§ 8

Provedení ověření správnosti překladu
veřejné listiny

(1) Zastupitelský úřad ověří správnost překladu
veřejné listiny připojením doložky poté, co posoudí
správnost překladu veřejné listiny předloženého ža-
datelem nebo pořízeného zastupitelským úřadem.

(2) Ověřovací doložka pro ověření správnosti
překladu obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno
v ověřovací knize,

c) jazyk překládané listiny,

d) jazyk, do něhož byla listina přeložena,

e) údaj o tom, zda byl překlad pořízen zastupitel-
ským úřadem nebo byl předložen žadatelem,

f) údaj o tom, zda jde o úplný nebo částečný pře-
klad,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ově-
řující osoby, která ověření správnosti překladu
provedla,

h) otisk úředního razítka a
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i) místo a datum provedení ověření správnosti
překladu.

(3) Vzor ověřovací doložky pro ověření správ-
nosti překladu je stanoven v příloze č. 5 k této vy-
hlášce.

§ 9

Předpoklady provedení ověření
správnosti překladu

Ověření správnosti překladu se provede za
předpokladu, že

a) překlad vyhotovený žadatelem je správný a

b) je předložen originál nebo úředně ověřená ko-
pie listiny, jejíž překlad má být ověřen.

§ 10

Ověřovací doložky

(1) Ověřovací doložka má formu samolepicího
štítku vytištěného prostřednictvím výpočetní tech-
niky, který se nalepí na ověřovanou listinu. Ověřo-
vací doložku lze též vypsat strojem nebo provést
otiskem razítka a ručním vypsáním požadovaných
údajů. Jen ve výjimečných případech, při hrozícím
nebezpečí z prodlení, lze ověřovací doložku sepsat
ručně psanými čitelnými tiskacími písmeny.

(2) Jestliže se ověřovaná listina skládá z více
listů nebo se při ověřování soubor listin pevně spo-
juje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí. Pře-
lepka se opatří otiskem úředního razítka z obou
stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna
na listině.

(3) Ověřovací doložku vyznačí zastupitelský
úřad přímo na ověřované listině. Není-li na listině
dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vy-
značí se ověřovací doložka na samostatném listu pa-
píru, pevně spojeném s listinou, způsobem uvede-
ným v odstavci 2.

(4) Ověřovací doložku podepíše konzulární
úředník příslušný k ověření a ke svému podpisu
uvede své strojem napsané, nebo razítkem otištěné,
a ve výjimečných případech tiskacími písmeny ručně
napsané jméno, popřípadě jména, příjmení, případně
včetně akademického titulu, a funkci.

(5) Pod ověřovací doložku se otiskne velké
úřední razítko. Jestliže velikost listiny otisk velké-
ho úředního razítka neumožňuje, zastupitelský

úřad pod ověřovací doložku otiskne malé úřední ra-
zítko.

§ 11

Zápis do ověřovací knihy

(1) Evidence ověřovacích úkonů se vede ve svá-
zané ověřovací knize s tiskopisy očíslovanými v sou-
vislé řadě. Součástí ověřovací knihy je list podpiso-
vých vzorů ověřujících osob provádějících ověřovací
úkony.

(2) Ověřovací kniha dále obsahuje

a) pořadové číslo ověřovacího úkonu,

b) datum provedení ověřovacího úkonu,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
a místo narození žadatele, popřípadě svědků,
jde-li o legalizaci za přítomnosti svědků,

d) bydliště žadatele, popřípadě svědků,

e) druh a číslo dokladu, na základě kterého byly
zjištěny údaje uvedené pod písmeny c) a d),

f) podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, popří-
padě podpis svědků,

g) údaj, zda listina byla vlastnoručně podepsána na
zastupitelském úřadě,

h) údaj, zda podpis na listině byl žadatelem uznán
za vlastní,

i) údaj, že vidimovaná listina doslovně souhlasí
s listinou, z níž byla pořízena,

j) počet stran a jazyk listiny, z níž byl pořízen
překlad, a počet stran a jazyk překladu,

k) označení druhu listiny, které se ověřovací úkon
týká,

l) údaj o uhrazení správního poplatku nebo údaj
o snížení nebo upuštění od vybrání poplatku,
případně osvobození od správního poplatku
s odkazem na právní předpis a

m) podpis ověřující osoby.

(3) Ověřovací kniha se vede po dobu kalendář-
ního roku. Po jejím uzavření je uložena u zastupitel-
ského úřadu po dobu 10 let.

(4) Zastupitelský úřad zabezpečí ochranu ově-
řovacích knih před zneužitím údajů v nich obsaže-
ných, před odcizením nebo poškozením.

(5) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven
v příloze č. 6 k této vyhlášce.
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§ 12

Zkouška a osvědčení o zkoušce

(1) Zkouška podle § 18 odst. 7 zákona je sou-
částí závěrečného písemného ověření znalostí v rámci
přípravy konzulárních úředníků v souvislosti s výko-
nem zahraniční služby.

(2) Obsahem zkoušky podle odstavce 1 je pro-
kázání znalostí ověřovací činnosti, zahrnující znalost
právních předpisů, včetně právních předpisů týkají-
cích se správních poplatků, mezinárodních smluv
platných pro Českou republiku a přijímající stát,
znalost ověřovacích doložek, jejich vyplnění a pou-
žití, znalost důvodů odmítnutí ověřovacího úkonu
a vedení evidence provedených ověřovacích úkonů
v ověřovací knize.

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením
o splnění podmínek k výkonu konzulární služby
na zastupitelském úřadu a o složení zkoušky pro
výkon ověřovací činnosti vydaným Ministerstvem

zahraničních věcí. Vzory osvědčení, kterými se pro-
kazuje složení zkoušky podle § 18 odst. 7 zákona,
jsou stanoveny v přílohách č. 7 a 8 k této vyhlášce.

(4) Neuspěl-li konzulární úředník při zkoušce
podle odstavce 2, může zkoušku dvakrát opakovat.
Zkoušku lze opakovat nejdříve za 10 dnů ode dne
konání zkoušky, při níž konzulární úředník neuspěl.

§ 13

Přechodné ustanovení

Pokud konzulární úředník ke dni nabytí účin-
nosti této vyhlášky vykonával ověřovací činnost, má
se za to, že složil zkoušku podle § 12.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „minis-
terstvo“) 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 vy-
pracování a obhajoby závěrečné práce na zadané
téma z oblasti zahraničních vztahů a služby v roz-
sahu minimálně 20 stran. Závěrečná práce se ode-
vzdává v listinné a v elektronické podobě. Obhajoba
závěrečné práce se koná nejdříve 14 dnů po jejím
odevzdání. K závěrečné práci vypracuje posudek
každý člen tříčlenné zkušební komise. Posudky
v elektronické a listinné podobě se zkoušenému
předají nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby.
Pokud zkušební komise dospěje k závěru, že závě-
rečná práce je způsobilá k obhajobě, doporučí práci
k ústní obhajobě; v opačném případě závěrečnou
práci vrátí zkoušenému k přepracování. Vrátit závě-
rečnou práci k přepracování lze pouze jednou.

(3) Ústní část zkoušky se koná formou odpo-
vědí na 3 zkušební otázky, které si zkoušený vylo-
suje ze seznamu 45 zkušebních otázek rozdělených
po 15 otázkách do 3 tematických okruhů, a to okru-
hu politického, okruhu právního a konzulárního
a okruhu ekonomického, zahrnujícího i veřejnou di-
plomacii, kulturu a diplomatický protokol. Z každé-
ho tematického okruhu si zkoušený vylosuje 1 zku-
šební otázku. Zkouška trvá zpravidla 60 minut.
Zkoušce předchází příprava, která trvá nejméně
15 minut, nejvíce však 30 minut.

§ 2

Hodnocení zkoušky

(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.

(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 stanovené lhůtě závěrečnou práci,

popřípadě přepracovanou závěrečnou práci,

b) přepracovaná závěrečná práce není na základě
závěru zkušební komise způsobilá k obhajobě,

c) od obhajoby závěrečné práce, popřípadě pře-
pracované závěrečné práce odstoupí, nebo

d) se k obhajobě závěrečné práce, popřípadě pře-
pracované závěrečné práce bez řádné omluvy
nedostaví.

(4) Zkoušený, který se v ústní části zkoušky
hodnotí výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylo-
sovaných zkušebních otázek, se v ústní části
zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl“;
v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyho-
věl“.

(5) Zkoušený se dále v ústní části zkoušky hod-
notí výrokem „nevyhověl“, pokud
a) v průběhu ústní části zkoušky použije nedovo-

lenou pomůcku,
b) od ústní části zkoušky odstoupí, nebo

c) se k ústní části zkoušky bez řádné omluvy ne-
dostaví.

(6) Zkušební komise učiní o tom, že nastala
skutečnost podle odstavce 3 nebo 5, záznam do pro-
tokolu 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
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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 přepra-
cování 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 pře-
pracované závěrečné práce platí obdobně ustanovení
§ 1 odst. 2.

(3) V případě hodnocení ústní části zkoušky
výrokem „nevyhověl“ lze tuto část zkoušky opako-
vat pouze jednou, a to nejdříve za 30 dnů.

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

hodnocen výrokem „nevyhověl“, lze obhajobu opa-
kovat pouze jednou, a to nejdříve za 7 dnů.

(5) Zkoušený může při ústní části zkoušky
používat nekomentované úplné znění mezinárod-
ních smluv, právních předpisů nebo služebních před-
pisů.

(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 se
zkoušenému předá ve lhůtě 3 pracovních dnů od vy-
konání zkoušky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu
při jejich přiznávání a propůjčování

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „minis-
terstvo“) stanoví podle § 15 odst. 7 zákona č. 150/
/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 vyko-
návající zahraniční službu (dále jen „zaměstnanec“)
zařazené na služební místo nebo jmenované na slu-
žební místo v ministerstvu s oborem státní služby
„Zahraniční vztahy a služba1)“ (dále jen „stanovený
obor služby“) se v souladu s mezinárodní praxí k vý-
konu 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 mezi-
národní 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

§ 2

Pro přiznání diplomatické hodnosti diploma-
tický pracovník absolvuje vzdělávací program zá-
kladní diplomatické přípravy nebo program indivi-
duální diplomatické přípravy ministerstva.

§ 3

(1) Doba výkonu zahraniční služby a počet vy-
slání k výkonu služby v zahraničí na diplomatickém
místě nebo doba výkonu zahraniční služby na slu-
žebním místě představeného pro přiznání diploma-
tické hodnosti

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

b) III. tajemník je nejméně 1 rok od přiznání di-
plomatické 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 služeb-
ním místě představeného v ústředí nejméně ve
druhém stupni řízení po dobu 2 let,

f) rada-vyslanec je nejméně 5 let od přiznání di-
plomatické hodnosti velvyslanecký rada, a 3 vy-
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slání k výkonu služby v zahraničí ukončené
v řádné délce nebo výkon zahraniční služby
na služebním místě představeného v ústředí nej-
méně ve druhém stupni řízení po dobu 4 let,

g) velvyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplo-
matické 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 za-
hraniční služby na služebním místě představe-
ného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení
po dobu 6 let.

(2) Řádná délka výkonu služby v zahraničí na
zastupitelském úřadě je stanovena služebním před-
pisem státního tajemníka ministerstva podle katego-
rie zastupitelských úřadů určené v návaznosti na ob-
tížnost života v přijímajícím státě.

(3) Za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahra-
ničí 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 Evrop-
ské 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 zaměst-
nance v organizacích, jejichž zřizovatelem je
ministerstvo, po dobu nejméně 4 let; doba nej-
méně 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 ukonče-
ných v řádné délce,

c) následování manžela nebo registrovaného part-
nera státního zaměstnance vyslaného k výkonu
služby v zahraničí po dobu nejméně 4 let; cel-
ková doba následování manžela nebo registro-
vaného partnera se považuje za dobu jednoho
vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené
v řádné délce.

(4) Do doby výkonu zahraniční služby se za-
počte též doba

a) zařazení mimo výkon služby z důvodu mateř-
ské nebo rodičovské dovolené,

b) dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení
karantény,

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

d) účasti na programu základní diplomatické pří-
pravy v instituci jiného státu,

e) zařazení na pracovních místech s agendou ob-
dobnou agendě státního zaměstnance v organi-
zacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo.

(5) Ve výjimečných případech z důvodu dlou-
hodobého výkonu specifických činností v minister-
stvu se uzná, pro účely podmínek podle odstavce 1,
pouze délka praxe v ministerstvu, aniž by bylo vy-
žadováno vyslání k výkonu služby v zahraničí ukon-
čené v řádné délce.

(6) Ve výjimečných případech se uzná, pro
účely splnění podmínek podle odstavce 1, za dobu
jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukon-
čené v řádné délce doba kratší, než je stanovena v od-
stavci 3 písm. a).

Postup pro přiznávání nebo propůjčování
diplomatických a konzulárních hodností

§ 4

(1) Diplomatická hodnost se zaměstnanci ve
stanoveném oboru služby přizná po splnění podmí-
nek stanovených v § 2 a 3.

(2) Diplomatická hodnost se přiznává na návrh
zaměstnance.

§ 5

(1) Diplomatická nebo konzulární hodnost se
propůjčí zaměstnanci při vyslání k výkonu služby
v zahraničí. Propůjčená diplomatická nebo konzu-
lární hodnost je v takovém případě uvedena v roz-
hodnutí 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.

(3) Dnem, kdy prezident republiky pověří za-
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městnance funkcí mimořádného a zplnomocněného
velvyslance, se tomuto zaměstnanci současně propůj-
čuje diplomatická hodnost velvyslanec.

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

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

b) řediteli odboru diplomatická hodnost rada-vy-
slanec,

c) zástupci ředitele odboru diplomatická hodnost
velvyslanecký rada,

d) vedoucímu oddělení diplomatická hodnost I. ta-
jemník,

jedná-li se o diplomatického pracovníka; pro účely
propůjčování diplomatických hodností se náměstek
člena vlády považuje za představeného podle pís-
mena a) a ředitel kabinetu ministra za představeného
podle písmena b).

(5) Dnem pověření funkcí zvláštního zmoc-
něnce se diplomatickému pracovníkovi současně
propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec.

(6) Diplomatická hodnost se zaměstnanci ne-
propůjčuje, pokud mu již tato hodnost byla dříve
přiznána.

§ 6

(1) Diplomatické nebo konzulární hodnosti
přiznané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
zůstávají v platnosti. Diplomatická hodnost rada po-
dle dosavadního právního předpisu se považuje po-
dle této vyhlášky za diplomatickou hodnost vel-
vyslanecký rada.

(2) Pro splnění podmínky doby výkonu zahra-
niční služby podle § 3 se do dob stanovených pro
jednotlivé diplomatické hodnosti započítává i doba
pracovního poměru v ministerstvu včetně doby vy-
slání k výkonu práce v zahraničí přede dnem nabytí
účinnosti zákona o státní službě.

(3) Diplomatické a konzulární hodnosti pro-
půjčené podle vyhlášky č. 274/2015 Sb., o stanovení
diplomatických a konzulárních hodností a postupu
při jejich přiznávání a propůjčování, přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky platí po dobu, na kterou
byly propůjčeny.

(4) Pokud zaměstnanec přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky absolvoval diplomatickou
přípravu, považuje se podmínka stanovená v § 2 za
splněnou.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.
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