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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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