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Mgr. Michaela Tollingerová 
 
"Bezpečnostní agenda" v rámci zastupitelských úřadů České republiky 

 
Anotace 
 
Předkládána studie se zabývá problematikou zajišťování bezpečnosti zastupitelských úřadů 
České republiky v zahraničí Zabezpečení budovy zastupitelského úřadu a zajištění 
bezpečnosti diplomatickému personálu při cestování na území přijímajícího státu. V další 
části se studie zabývá současnými trendy teritoriálního pokrytí světa zastupitelskými úřady 
České republiky, jejich redukováním, otevíráním nových zastupitelských úřadů, 
znovuotevíráním a trendem sdílení zastupitelského úřadu vícero státy. Studie je částečně 
zaměřena i na ekonomickou diplomacii a spolupráci ministerstva zahraničních věcí 
s proexportními organizacemi. 
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Summary 
 

"Security Agenda" within the Embassies of the Czech Republic 
 
This study deals with ensuring of security at the embassies of the Czech Republic, focused on 
the security at embassies buildings and traveling of diplomatic staff in a receiving state. The 
second part ofthe study deals with current trends of the world territorial coverage 
– reducing the numbers of the embassies, opening and reopening of the new embassies and 
their sharing with other states. The text is partly focused on economic diplomacy and 
cooperation of the Ministry of Foreign Affairs with export-organizations. 
 

Keywords 
 

Embassies, Honorary Consulate, Consulate General, Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic 
Staff, Economic Diplomacy, Attacks on the Embassies of the Czech Republic 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michaela Tollingerová, "Bezpečnostní agenda" v rámci zastupitelských úřadů České republiky (2015_D_02) 

 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Úvod 
 
Zastupitelské úřady každého státu představují specifický prvek v rámci 

bezpečnostních úvah po linii jak hostitelské, tak vysílající země. Jedná se o prostory, které 
jsou z hlediska mezinárodního práva specifické. Prostory zastupitelského úřadu se nacházejí 
na území určitého státu, ale podléhají právu (právnímu systému) státu jiného. A v neposlední 
řadě se jedná i o prostory, které mohou být cílem či dějištěm významných bezpečnostních 
incidentů. 

V rámci předkládané studie je pozornost nejprve věnována aktuálnímu vývoji, co se 
týče zastupování České republiky v zahraničí (současné trendy teritoriálního pokrytí, 
případná redukce či sdílení zastoupení s jinými státy). 

Dále pak personálnímu pokrytí konkrétních lokalit domácím a místním personálem. 
Dělba práce v rámci zastupitelského úřadu. 

Zajištění bezpečnosti budov zastupitelských úřadů, výběr objektů pro zastupitelské 
úřady, upozornění na slabá místa objektů a s tím související zajištění bezpečnosti 
diplomatickému personálu sídlícímu na zastupitelském úřadě. Pozornost je věnována  
i zajištění bezpečnosti při cestování po přijímajícím státě. 

V jedné z kapitol je rozebrána součinnost Ministerstva zahraničních věcí s dalšími 
subjekty (Ministerstvo průmyslu a obchodu – Czech Invest, Czech Trade), zejména v oblasti 
ekonomické diplomacie. 

Ve studii přijde řada i na bezpečnostní incidenty ve vztahu k zastupitelským úřadům  
a diplomatickému personálu – všeobecně a ve vztahu k České republice (přírodní pohromy, 
průmyslové havárie, člověkem úmyslně způsobené scénáře). 

Ruku v ruce s těmito zjištěními je studie zaměřena také na možná protiopatření ve 
vztahu k výše uvedeným bezpečnostním výzvám (technická – stavební, organizační, fyzická 
ostraha, zpravodajská činnost atd.). 

V souvislosti s výše uvedenou vizí se předkládaná studie zaměřuje na následující cíle 
respektive hypotézy: 

 

 Hypotéza č. 1: Existuje předpoklad, že v současné době dochází k navyšování počtu 
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. 

 Hypotéza č. 2: Existuje předpoklad, že současné budovy a objekty zastupitelských 
úřadů v zemích s nestabilní bezpečnostní a politickou situací nejsou z finančních 
důvodů dostatečně zajištěny.  

 Hypotéza č. 3: Existuje předpoklad, že bezpečnostní incidenty na zastupitelských 
úřadech České republiky a jejich diplomatickému personálu nejsou směřovány proti 
České republice, ale jedná se o náhodné zacílení na budovu zastupitelského úřadu či 
jeho personál. 
 
S ohledem na naprostou neusazenost tématu se studie neopírá o prakticky žádnou 

ucelenou sekundární literaturu, ale o interní dokumenty relevantních institucí, informace 
z otevřených zdrojů z domova i ze světa, o informace, získané rozhovory s experty 
a podobně. 
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1.   Zastupitelské úřady České republiky 
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vzniklo z původního Ministerstva 

mezinárodních vztahů, a to zákonem č. 21/1993 Sb., zákon novelizující kompetenční zákon  
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, kde je v § 6 
tohoto zákona vymezena působnost Ministerstva zahraničních věcí.  

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky 
pro oblast zahraniční politiky, koordinaci vnějších ekonomických vztahů, zabezpečuje vztahy 
České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, 
zajišťuje ochranu práv a zájmů České republikya jejích občanů v zahraničí, řídí zastupitelské 
úřady v zahraničí, plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice  
a v zahraničí, plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí. Výčet vymezuje 
pouze povinnosti Ministerstva zahraničních věcí stěžejní pro účely této studie.1 
 
1.1 Velvyslanectví 

 
Mezinárodní právo umožňuje subjektům mezinárodního práva udržovat diplomatické 

styky, tzn. právo zřídit zastupitelský úřad své země v jiných státech. Současné diplomatické 
vztahy jsou výsledkem několika konvencí a konferencí.  

První velká kodifikace norem diplomatického práva proběhla na Vídeňském kongresu 
v roce 1815. Kongres se konal od 1. října 1814 do 9. června 1815 a byl setkáním zástupců 
většiny států tehdejší Evropy se snahou o uspořádání vztahů v Evropě po napoleonských 
válkách prostřednictvím přijetí mezinárodních smluv. Vídeňský kongres nese pro svůj 
zdlouhavý průběh označení „Tančící kongres“. Byl řízen Františkem I., který byl zastoupen 
ministrem zahraničí Rakouska – Uherska Klemensem Metternichem.2 V roce 1961 byly ve 
Vídni ve formě Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (dále jen „Úmluva“) kodifikovány 
normy používané do současnosti. Úmluva byla vypracovaná Komisí pro mezinárodní právo 
Organizace spojených národů, vstoupila v platnost v roce 1962 a do roku 1996 byla 
ratifikována 174 státy světa.3 Prezident Československé socialistické republiky Úmluvu 
ratifikoval 27. března 1963.4 

                                            
1
 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [cit. 2014-09-21].  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/ 
o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.html 
2
 Vídeňský kongres. Velvyslanectví.com. [cit. 2014-09-21].  http://velvyslanectvi.com/info/vidensky-

kongres.php 
3
 KOSTADINOVOVÁ, Mgr. Ilona. Mezinárodní právo: Diplomatický vztah. Akilda.webnode. s. 12 [cit. 2014-09-

21].  
https://www.google.com/search?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+pr%C3%A1vo%2C+Mgr.+Ilona+Kostadinovov
%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls={moz:distributionID}:{moz:locale}:{moz:official}#rls={moz:distributionID}:{moz:locale}:{moz:official}
&q=V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD+kongres+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1 
4
 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Zákonyprolidi.cz. 2014 [cit. 2014-09-22].  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157 

http://velvyslanectvi.com/info/vidensky-kongres.php
http://velvyslanectvi.com/info/vidensky-kongres.php
https://www.google.com/search?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+pr%C3%A1vo%2C+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d%23rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d&q=V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD+kongres+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1
https://www.google.com/search?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+pr%C3%A1vo%2C+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d%23rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d&q=V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD+kongres+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1
https://www.google.com/search?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+pr%C3%A1vo%2C+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d%23rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d&q=V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD+kongres+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1
https://www.google.com/search?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+pr%C3%A1vo%2C+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d%23rls=%7bmoz:distributionID%7d:%7bmoz:locale%7d:%7bmoz:official%7d&q=V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD+kongres+Mgr.+Ilona+Kostadinovov%C3%A1
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michaela Tollingerová, "Bezpečnostní agenda" v rámci zastupitelských úřadů České republiky (2015_D_02) 

 

 
9 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Zastupitelské úřady České republiky zastupují Českou republiku v zahraničí v rámci 
zastupitelské mise, která ze své činnosti vychází z koncepce zahraniční politiky České 
republiky.5 

 
Zastupitelská mise zejména:6 
 

 Navazuje a rozvíjí styky a jedná se státními orgány, organizacemi, institucemi  
a představiteli veřejného života a s občany, jakož i s mezinárodními organizacemi  
a institucemi v přijímajícím státu. 

 Navrhuje a na pokyn ústředí připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních 
představitelů České republiky a přijímajícího státu a podílí se na jejich jednání. 

 Získává, zapracovává, hodnotí a zasílá ministerstvu zahraničních věcí informace  
o vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní situaci přijímajícího 
státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k České republice. 

 Informuje ministerstvo zahraničních věcí o činnosti hlavních informačních prostředků 
v přijímajícím státu se zaměřením na publicitu o České republice, hledá a využívá 
vhodné formy a prostředky k šíření informací a publicity o České republice. 

 Sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou Česká republika a přijímající stát 
vázány, a předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu vztahových otázek  
s přijímajícím státem. 

 Udržuje styky se společnostmi přátel České republiky a s krajanskými organizacemi. 
 Spolupracuje s českými centry. 
 Napomáhá při navazování a rozvoji styků českých subjektů s partnery v přijímajícím 

státě. 
 Hospodaří se svěřeným majetkem České republiky v zahraničí. 

 
Diplomatické styky mezi státy jsou upraveny vzájemnou dohodou.7 Od roku 1962 se 

diplomatické (zastupitelské) mise se řídí Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích.  
 

1.1.1  Personální pokrytí velvyslanectví 
 
Úmluva stanovuje všeobecné podmínky pro diplomatickou misi. Členy 

diplomatického personálu (šéf mise i personál mise) mají být občané vysílajícího státu. 
Členem diplomatické mise se nesmí stát občan přijímacího státu (vyjma vyslovení udělení 
souhlasu tohoto státu). Ministerstvo zahraničních věcí je uvědomováno o jmenování členů 
mise o jejich příjezdu a odjezdu nebo i o ukončení mise stejně tak o příjezdu a odjezdu osob 

                                            
5
 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [cit. 2014-09-21]. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 
6
 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-11-15]. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 
7
 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Zákonyprolidi.cz. 2014 [cit. 2014-09-22].  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157 
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náležící k rodině člena mise, služebných osob z vysílajícího státu a soukromých služebných 
osobách trvale usídlených v přijímacím státě. Počet členů mise si stanovuje vysílací 
stát,pokud není mezi přijímacím a vysílacím státem o této skutečnosti uzavřena zvláštní 
dohoda, a měl by odpovídat podmínkám a okolnostem v přijímacím státě. Přijímací stát 
může odmítnout přijetí úředníků do mise a ke zřízení úřadovny mimo sídlo mise musí dát 
výslovný souhlas. Tímto je přijímacím státům dáno právo na své výsostné území, pro výkon 
diplomatické mise, vpustit pouze osoby jím schválené. 

Diplomatický personál musí být mimořádně dobře vzdělán a vycvičen pro podobné 
situace. Armádní specialisté každoročně pořádají kurz přežití pro diplomatickou akademii 
ministerstva zahraničních věcí. Cílem týdenního kurzu, který se zaměřuje jak na teoretickou 
část, tak i na terénní výcvik ve vyškovských lesích, je připravit diplomaty na výjezd do oblastí 
s náročnými bezpečnostními podmínkami.8 

 
1.1.2 Organizační struktura zastupitelského úřadu 

 
Každý zastupitelský úřad má individuálně nastavenou organizační strukturu. Záleží na 

přijímající zemi, její bezpečnosti, velikosti, počtu dalších států, kterým poskytuje diplo-
matické a konzulární služby. Obecně lze říci, že se jedná o tyto úseky:9 

 

 Vedoucí úřadu. 

 Zástupce vedoucího úřadu. 

 Asistent/asistentka vedoucího úřadu. 

 Konzulární úsek. 

 Obchodně ekonomický úsek. 

 Finančně hospodářský úsek. 

 Bezpečnostní správce objektu. 

 Přidělenec obrany. 
 
Dále na zastupitelských úřadech figurují pracovní síly z přijímajícího státu tzv. místní 

zaměstnanci. Nejčastěji se jedná o administrativní pracovníky (sekretariát, spojovací 
oddělení). Tito zaměstnanci velvyslanectví podléhají místnímu právu a na jeho základě jsou i 
zaměstnáváni. 

 
1.1.2  Vedoucí diplomatické mise 

 
Šéf diplomatické mise (vedoucí zastupitelského úřadu) je pověřován a odvoláván 

prezidentem republiky. Vysílací stát musí mít jistotu, že byl přijímajícím státem vystaven 
agrément (schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem) osobě, 

                                            
8
 Posluchači juniorní diplomatické přípravy absolvovali Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Ministerstvo 

zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2015-03-08].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/juniorni_diplomate_absolvovali_kurz.html 
9
 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [cit. 2014-09-21].  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/juniorni_diplomate_absolvovali_kurz.html
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která se má stát šéfem mise.10 V odstavci 1 článku 63 Ústavy České republiky je stanovena 
pravomoc prezidenta republiky přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských 
misí.11 

Vyslání velvyslance do přijímacího státu je velice důležitý akt, proto je celý tento 
proces upraven standardizovaným postupem. Na osobu velvyslance jsou kladeny vysoké 
nároky. Jazyková vybavenost, schopnost zastupovat Českou republiku v zahraničí, zkušenosti 
na mezinárodním poli, bezpečnostní prověrka a v neposlední řadě schopnost řídit 
zastupitelský úřad patří mezi základní předpoklady každého potencionálního velvyslance.  

Personální rada ministerstva zahraničních věcí obvykle vybírá kandidáty z řad 
profesionálních diplomatů. Ministr zahraničí ve většině případů bere toto doporučení 
závazně a předloží ho vládě, která pokud ho sama schválí, předloží návrh prezidentovi 
republiky.12 Prezidentovo schválení velvyslance musí být kontrasignováno předsedou vlády 
(nebo jím pověřeným zástupcem), tím je vyloučeno prosazení osoby do funkce velvyslance 
pouze ze strany prezidenta. V případě nesouladu názorů těchto stran se může jmenování 
šéfa zastupitelské mise změnit v dlouhá politická jednání.13 Velvyslanec je jmenován 
prezidentem republiky, což znamená, že je zástupcem hlavy státu nikoli ministra zahraničí.  

Životopis designovaného velvyslance je poté zaslán přijímajícímu státu, který udělí 
velvyslanci potřebný agrément (v časovém horizontu několika týdnů, v některých případech 
několika měsíců). V případě odmítnutí velvyslance přijímající zemí, agrément udělen není. 
Nejčastějším projevem odmítnutí je mlčení. Po získání souhlasu od přijímajícího státu, úřad 
prezidenta České republiky vystaví listiny, které pověřují velvyslance a doporučují ho 
prezidentovi přijímající země. Zároveň jsou vystaveny i formální listiny, které odvolávají 
dosavadního velvyslance v dané zemi.14 V článku 13 Vídeňské úmluvy o diplomatických 
stycích je stanoveno, že šéf mise převzal své funkce v přijímajícím státě buď odevzdáním 
pověřovací listiny, nebo oznámením svého příjezdu ministerstvu zahraničních věcí (jinému 
ministerstvu na základě uzavřené dohodou).15 

 

                                            
10

 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Zákonyprolidi.cz. 2014 [cit. 2014-09-22].  
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157 
11

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění 
12

 Procedura jmenování velvyslance. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-09-27].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/procedura_jmenovani_velvyslance.html 
13

 Vedoucí zastupitelských misí.Cevro.cz. 2013 [cit. 2014-09-21].  
http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/14denik_12_2013.pdf 
14

 Procedura jmenování velvyslance. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-09-27].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/procedura_jmenovani_velvyslance.html 
15

 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Zákonyprolidi.cz. 2014 [cit. 2014-09-22].  
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/procedura_jmenovani_velvyslance.html
http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/14denik_12_2013.pdf
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/procedura_jmenovani_velvyslance.html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157
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1.1.3  Kariérní řád ministerstva zahraničních věcí 
 
Kariérní řád ministerstva zahraničních věcí stanovuje předpoklady pro kariérní 

postup, stejně tak postup přiznávání jednotlivých diplomatických hodností. Diplomatické 
hodnosti ilustruje tabulka č. 1. 

 

 Hodnost 

Vedoucí diplomaté Velvyslanec 

 Rada - velvyslanec 

Vyšší (seniorní) 
diplomaté 

Velvyslanecký rada 

 
 

Nižší (juniorní) 
diplomaté 

I. tajemník 

II. tajemník 

III. tajemník 

Attaché (nejnižší hodnost) * 

Tabulka č. 1: Diplomatické hodnosti16 
* Propůjčována i nediplomatickým pracovníkům po dobu výkonu funkce 
 

Funkce diplomatů jsou následující:17 
 

 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. 
Funkce vedoucí zastupitelského úřadu, své funkce se může ujmout, až po obdržení 
agrémentu od přijímacího státu, jmenován prezidentem  
Velvyslanec se zvláštním posláním – pověřen splněním konkrétního úkolu 
Velvyslanec – nejvyšší diplomatická hodnost. 
 

 Chargé d´affaires18 
Funkce vedoucí zastupitelského úřadu, nemusí se žádat o souhlas přijímacího státu, 
není mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, dvě kategorie: 
Chargé d´affaires en pied – stálý vedoucí zastupitelského úřadu, zastupuje Českou 
republiku v zemích, kde není delegován mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. 
Chargé d´affaires ad interim – dočasný vedoucí zastupitelského úřadu v době, kdy 
není v přijímacím států přítomen mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. 
 

                                            
16

 Hodnosti a funkce diplomatů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-09-27].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.ht
ml 
17

 Vedoucí zastupitelských misí. Cevro.cz. 2013 [cit. 2014-09-21].  
http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/14denik_12_2013.pdf 
18

 Hodnosti a funkce diplomatů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-09-27].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.ht
ml 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.html
http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/14denik_12_2013.pdf
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1.1.4  Ostatní členové diplomatické mise a rodinní příslušníci 
 
Dalšími členy mise se rozumí, podle Úmluvy, členové diplomatického personálu 

(diplomatické hodnosti), administrativní a technický personál a služební personál (vykonávají 
domácí služby mise).19 

Rodinným příslušníkem vyslaného zaměstnance se rozumí:20 
 

 Manžel, manželka, registrovaný partner, registrovaná partnerka. 

 Nezaopatřené dítě vlastní, manželka nebo manželky, registrovaného partnera nebo 
registrované partnerky, osvojenec, dítě svěřené do pěstounské péče, pokud žijí 
s vyslaným zaměstnancem ve společné domácnosti. 

 
1.2  Generální konzuláty 

 
Generální konzuláty slouží taktéž jako velvyslanectví k reprezentování České 

republiky v zahraničí. Od velvyslanectví se liší tím, že zastupují Českou republiku v určitém 
teritoriu přijímajícího státu. Stěžejním dokumentem pro úpravu činností generálních 
konzulátů je Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, spolu s ní jsou to další smlouvy 
uzavřené mezi Českou republikou a přijímajícím státem. Řízení úřadu je zajišťováno 
konzulárním odborem.21 

 
1.3  Česká centra 

 
Zastupují Českou republiku stejně tak jako výše zmíněné instituce, ale nedisponují 

diplomatickým statutem. Zřizovány jsou ministerstvem zahraničních věcí jako příspěvková 
organizace. Zastupují Českou republiku zejména v oblasti kultury (literatura, umění, film, 
divadlo, tanec, hudba, design a móda), obchodu a cestovního ruchu. Česká centra mají 
představovat světu to, v čem Česká republika vyniká a je jedinečná.22 

Z grafického znázornění vyplývá, že Česká republika buduje silné zastoupení hlavně 
v Evropě, prezentace v geograficky nejbližších zemích je logická zejména z důvodu 
cestovního ruchu. Své zastoupení má Česká republika i v dalších klíčových státech mimo 
Evropu (Spojené státy americké, Korejská republika, Japonsko, Izrael, Ruská federace). 

 

                                            
19

 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Zákonyprolidi.cz. 2014 [cit. 2014-09-22].  
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157 
20

 Interní dokument ministerstva zahraničních věcí 
21

 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-11-15].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 
22

 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-11-15].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-157
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Obr. 2: Grafické znázornění rozmístění českých center (zdroj: Vlastní zpracování). 
 
1. 4  Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty 

 
Honorární konzuláty i honorární generální konzuláty mají podobné funkce jako 

generální konzuláty, ale tyto úřady jsou řízeny honorárními konzuly, kteří nemají 
diplomatický statut a ani nejsou zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí. Oblast je 
upravena Statutem honorárního konzulárního úředníka a Instrukcí pro výkon konzulárních 
funkcí honorárního konzulárního úředníka.23 Hlavním úkolem je prosazovat ekonomické, 
obchodní a kulturní zájmy České republiky, rozvíjet vzájemné vztahy v těchto oblastech  
a v neposlední řadě též pomáhat občanům České republiky, zejména pokud se ocitnou  
v nouzi. Jejich úkolem je též přispívat k rozvoji turistiky a kontaktů mezi lidmi. Honorární 
konzul vykonává své služby pod dohledem vedoucího diplomatické mise.24 
 
1.5 Konzulární ochrana občanů členských států Evropské unie 
  

Článek 23 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovuje: „Každý občan Unie má na 
území třetí země, kde členský stát, jehož je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, 
právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných 

                                            
23

 Honorární konzuláty. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-11-15].   
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/honorarni_konzulaty/ 
24

 Honorární konzuláty. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2014-11-15].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/honorarni_konzulaty/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/honorarni_konzulaty/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/honorarni_konzulaty/
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podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy přijmou nezbytná ustanovení 
a zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany.“25 
 Konzulární ochrana bude poskytnuta, je-li osoba:26 
 

 Státním občanem členského státu Evropské unie. 

 Ocitl se v nouzi v zahraničí a potřebuje konzulární ochranu. 

 V zemi není diplomatické ani konzulární zastoupení státu, jehož je soba státním 
občanem. 
 
Při splnění těchto podmínek, může osoba požádat o konzulární ochranu, 

kterýkoli zastupitelský úřad členského státu Evropské unie. 
 
1.6   Dohoda mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemné pomoci při 

poskytovaní konzulárních služeb 
 
Ministerstvo zahraničních věcí České a Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské 

republiky se dohodly na vzájemné spolupráci při poskytování konzulárních služeb a při 
mimořádných událostech v třetích zemích.  

Dne 4. listopadu 2011 podepsali ministři zahraničí České a Slovenské republiky 
Dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních 
věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb 
a při mimořádných událostech v třetích zemích, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2012. 
Zastupitelské úřady smluvních stran dohody poskytují konzulární ochranu v třetích zemích 
občanům druhého smluvního státu, pokud tento smluvní stát nemá na území třetího státu 
svůj vlastní zastupitelský úřad, na který by se jako státní příslušník mohl v případě nouze 
obrátit. To znamená, zastupitelské úřady České republiky poskytnou konzulární ochranu 
slovenským občanům a naopak. Při podpisu dohody byl stanoven seznam třetích zemí pro 
Českou republiku, kde se mohou v případě nouze obrátit na slovenský zastupitelský úřad  
i seznam, který stanovuje to samé pro druhou smluvní stranu.27 

 
  

                                            
25

 Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy). In: C 115/47. 2008.  
http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf 
26

 Konzulární ochrana občanů Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015 [cit. 2015-
03-05].  http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_ochrana_obcanu_ceske/ 
27

 Dohoda mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemné pomoci při poskytovaní konzulárních 
služeb. Ministerstvo zahraničních věcí. 2012 [cit. 2015-02-14].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/dohoda_mezi_cr_a_sr_o_vzajemne_pomoci.html 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16334-fungovani_eu.pdf
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/dohoda_mezi_cr_a_sr_o_vzajemne_pomoci.html
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2.  Současné trendy teritoriálního pokrytí 
 
 Současné teritoriální pokrytí světa zastupitelskými úřady České republiky prošlo 
v minulých letech velkými změnami a do jisté míry souvisí i s politickým děním v České 
republice. Někteří političtí představitelé v některých zastupitelských úřadech nevidí žádnou 
přidanou hodnotu a jejich podporu považuje za neefektivní vynakládání státních financí. Jiní 
politikové v nich spatřují vysoký potenciál zapojení do mezinárodního obchodu a prosazování 
České republiky ve světě. Počet zastupitelských úřadů se mění s tím, jak se mění politická 
garnitura. 

V minulosti docházelo k rušení zastupitelských úřadů z důvodu úspory financí, 
v některých případech, po zjištění, že se jednalo o neuvážený krok, jejich následnému 
znovuotevírání. Trendem posledních let je sdílení zastupitelského úřadu s jiným státem ve 
státě třetím (přijímajícím). Česká republika uzavřela dohodu se Slovenskou republikou  
o rozvoji spolupráce v této oblasti. Cílem je zvýšit efektivitu a snížit každoroční náklady 
vynaložené na fungování zastupitelských úřadů (podstatnou část vynaložených nákladů tvoří 
nájem či koupě budovy zastupitelského úřadu, sdílením dojde k rozdělení částky mezi 
nejméně dva státy). I Visegrádská čtyřka jednala o možnosti sdílení budov zastupitelských 
úřadů již v roce 2009.  

V posledních letech bylo také otevřeno několik nových zastupitelských úřadů 
v zemích, kde před tím Česká republika zastoupena nebyla nikdy nebo kde byla, ale úřad byl 
v minulosti z určitých důvodů uzavřen. 
 
2.1 Zastupitelské úřady v Evropě 
  

V rámci evropského kontinentu má Česká republika své zastoupení ve formě 
velvyslanectví ve všech státech. 
 
2.2 Generální konzuláty České republiky v Evropě 
 

Stát Město Konzulární mise pro spolkové země/oblasti 

Spolková republika Německo Drážďany Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko 

Spolková republika Německo Mnichov 
Bavorsko a Bádensko-Virtembersko, Sársko 

a Porýní-Falc 

Ukrajina 
 

Doněck* 
 

Doněcká, Luhanská, Charkovská, 
Dněpropetrovská, Záporožská, Chersonská 

Ukrajina Lvov 
Volyňská, Rovenská, Černivecká, Lvovská, 

Zakarpatská, Ivano-Frankovská a Ternopylská 

Tabulka č. 2: Zastoupení České republiky v Evropě ve formě generálního konzulátu.28 
 
* Od 2. června 2014 generální konzulát uzavřen z důvodu bezpečnostní situace na Ukrajině, část jeho agendy  
převzal nově otevřený honorární konzulát v Dněpropetrovsku, aby nedošlo k úplnému zpřetrhání obchodních 
vztahů.  

                                            
28

 Katalog odkazů. BusinessInfo.cz. 2015 [cit. 2015-02-14].  
http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=32 

http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=32
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2.3 Zastupitelské úřady v Africe 
  

Na africkém kontinentě se aktuálně nachází více než 50 států (kdy subjektivita 
některých může být sporná, viz například Západní Sahara) a v 10 z nich má Česká republika 
své zastoupení, což neznamená, že v ostatních státech by státním občanům České republiky 
nebyla poskytnuta diplomatická a konzulární pomoc. Každý zastupitelský úřad České 
republiky v Africe má pod sebou určitý region (tab. č. 3). 
 

Stát Město Diplomatická a konzulární mise ve státech 

Alžírsko Alžír 
Alžírská demokratická a lidová republika, 
Maliská republika 

Egypt Káhira Egyptská arabská republika, Súdánská republika, Eritrea 

Etiopie Addis Abeba 

Etiopská federativní demokratická republika, Džibutská 
republika, Madagaskarská republika, Komorský svaz, 
Seychelská republika, Somálská republika  
a Jihosúdánská republika 

Ghana Akkra 

Konzulární působnost: Ghanská republika, Gambie, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberijská republika, Republika 
Sierra Leone, Tožská republika, Pobřeží Slonoviny, 
Nigerská republika, Burkina Faso 

Jihoafrická 
republika 

Pretoria 

Jihoafrická republika, Botswanská republika, Lesothské 
království, Mauricijská republika, Namibijská republika, 
Svazijské království, Angolská republika, Demokratická 
republika Svatého Tomáše a Princova ostrova, 
Madagaskarská republika. 

Keňa Nairobi 
Konzulární působnost: Keňská republika, Burundská 
republika, Komorský svaz, Rwandská republika, 
Sjednocená republika Tanzanie, Ugandská republika 

Maroko Rabat 
Marocké království, Senegal, Mauretánská islámská 
republika 

Nigerie Abuja 

Nigerijská federativní republika, Beninská republika, 
Čadská republika, Kamerunská republika, Republika 
Rovníková Guinea, Nigerská republika, Konžská 
demokratická republika, Konžská republika, Gabunská 
republika a Středoafrická republik 

Tunisko Tunis Tuniská republika 

Zimbabwe Harare* 
Zimbabwská republika, Malawiská republika, 
Mosambická republika, Zambijská republika 

Tabulka č. 3: Zastoupení České republiky v Africe.29 
 
* Vízová sekce dočasně uzavřena – zastupuje velvyslanectví v Jihoafrické republice. 

                                            
29

 Katalog odkazů. BusinessInfo.cz. 2015 [cit. 2015-02-14].  
http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/katalog-odkazu.html?page=2&subcategory=30 
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2.3.1  Visegrádský dům 
 
 V objektu bývalého generálního konzulátu České republiky v Kapském městě vznikl 
v březnu 2010 Visegrádský dům. Projekt států Visegrádské čtyřky má za cíl úsporu nákladů na 
zastupitelský úřad. Dům vznikl v bývalých prostorech českého zastupitelského úřadu, jednalo 
se tedy o iniciativu České republiky a ostatní partneři s nápadem souhlasili.30 Každý 
z partnerů bude v domě fungovat vždy týden v měsíci a poskytovat občanům základní 
konzulární služby, občané nebudou muset pro tyto služby cestovat až na velvyslanectví do 
hlavního města Pretorie, téměř 1 500 km. Kromě konzulárních služeb se v Domě konají různé 
kulturní akce, prezentační akce s cílem rozvíjet obchodní záměry.31 
 

 
 
Obr. 3: Slavnostní otevření Visegrádského domu v Kapském městě, první náměstkyně 
ministerstva zahraničních věcí České republiky a velvyslanci všech čtyř zemí akreditovaných 
v Jihoafrické republice (Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky). 
 

                                            
30

 V jihoafrickém Kapském městě byl otevřen Visegrádský dům. Rozhlas.cz. 2010 [cit. 2015-03-03]. 
 http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/712650 
31

 Visegrádský dům v Kapském Městě. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2010 [cit. 2015-03-03]. 
 http://www.mzv.cz/pretoria/cz/visegradsky_dum_v_kapskem_meste/ 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/712650
http://www.mzv.cz/pretoria/cz/visegradsky_dum_v_kapskem_meste/
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2.4 Zastupitelské úřady ve státech Severní a Jižní Ameriky 
 
2.4.1  Velvyslanectví České republiky Severní a Jižní Ameriky 
 

Stát Město Diplomatická a konzulární mise ve státech 

Argentina Buenos Aires 
Argentinská republika, Paraguayská 
republika, Uruguayská východní republika 

Brazílie Brasilia 
Brazilská federativní republika, Guyana, 
Surinam 

Chile Santiago de Chile Chilská republika 

Kanada Ottawa 

Diplomatická mise pro Kanadu, vízová  
a konzulární působnost pro část provincie 
Ontario, provincii British Columbia, Nové 
Skotsko, New Brunswick, Prince Edward 
Island, Quebec, Yukon, Northwest Territories, 
Nunavut, New Founland a Labrador 

Kolumbie Bogota Kolumbijská republika, Ekvádorská republika 

Kuba Havana 
Kubánská republika Bahamské společenství, 
Bolívarovská republika Venezuela, Konzulární 
působnost: Dominikánská republiky 

Peru Lima 
Peruánská republika, 
Mnohonárodní stát Bolívie, 
Ekvádorská republika 

Mexiko Mexiko 

Spojené státy mexické, Guatemalská 
republika, Kostarická republika, Honduraská 
republika, Nikaragujská republika, Panamská 
republika, Salvadorská republika Belize 

Spojené státy 
americké 

Washington 
Spojené státy americké 

Tabulka č. 4: Zastoupení České republiky v Severní a Jižní Americe ve formě velvyslanectví. 
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2.4.2 Generální konzuláty České republiky v Severní a Jižní Americe 
  

Stát Město Konzulární mise pro státy/provincie 

Kanada Toronto Ontario, Manitoba a Saskatchewan 

Spojené státy americké Chicago 
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Nebraska, North 
Dakota, South Dakota a Wisconsin 

Spojené státy americké Los Angeles 
Aljaška, Arizona, California, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Nové Mexiko, 
Oregon, Utah, Washington, Wyoming 

Spojené státy americké New York 

Connecticut, Delaware, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, 
New York, Pennsylvania, Rhode Island, 
Vermont 

Brazílie São Paulo 
Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso  
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande  
do Sul, Santa Catarina, São Paulo 

Tabulka č. 5: Zastoupení České republiky v Severní a Jižní Americe ve formě generálního 
konzulátu.32 
 
2.5  Zastupitelské úřady v Asii 
 
2.5.1  Velvyslanectví České republiky v Asii 
  

Stát Město Diplomatická a konzulární mise ve státech 

Afghánistán Kábul Afghánistán 

Arménie Jerevan 
Arménská republika, konzulární povinnosti pouze 
v oblasti pomoci občanům v nouzi na území 
Arménie (ostatní řeší velvyslanectví Gruzie) 

Ázerbájdžán Baku Ázerbájdžánská republika 

Čínská lidová 
republika 

Peking 
Čínská lidová republika33 

Filipíny Manila 
Filipínská republika, Republika Palau  
a Federativní státy Mikronésie, Republika Nauru, 
Marshallovy ostrovy 

Gruzie Tbilisi 
Gruzie, některé konzulární povinnosti 
pro Arménii 

                                            
32

 Katalog odkazů. BusinessInfo.cz. 2015 [cit. 2015-02-14].  
http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=33 
33

 Česká ekonomická a kulturní kancelář Taipei zastupuje Českou republiku na Tchaj-wanu 

http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=33
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Indie Dillí 

Indická republika, Bangladéšská lidová 
republika, Maledivská republika, Nepálské 
království, Srílanská demokratická socialistická 
republika, Bhútánské království 

Indonésie Jakarta 
Indonéská republika, Sultanát Brunej, 
Východotimorská demokratická republika, 
Singapur 

Irák Bagdád Irácká republika 

Írán  Teherán Íránská islámská republika 

Izrael Tel Aviv 
Stát Izrael,konzulární povinnosti v oblasti 
pomoci občanům v nouzi: Palestinská 
autonomní území34 

Japonsko Tokio Japonsko 

Jordánsko Ammán Jordánské hášimovské království 

Kazachstán Astana Republika Kazachstán, Kyrgyzská republika 

Korejská lidově 
demokratická 

republika 
Pchjongjang Korejská lidově demokratická republika 

Korejská republika Soul Korejská republika 

Kuvajt Kuvajt Stát Kuvajt, Stát Katar 

Kypr Nikósie Kyperská republika 

Libanon Bejrút Libanonská republika 

Libye Tripolis 
Velká libyjsko arabská lidová socialistická 
džamahíríje 

Malajsie Kuala Lumpur 
Malajsie, Papua Nová Guinea, diplomatická 
působnost pro Kiribati a Tuvalu 

Mongolsko Ulánbátar Mongolsko 

Myanmar/Barma Rangún 
Diplomatická působnost: Republika 
Myanmarský svaz (konzulární působnost 
velvyslanectví Thajsko) 

Pákistán Islámábád 
Pákistánskou islámskou republiku a konzulární 
a vízová působnost pro Afghánskou islámskou 
republiku 

Ruská federace Moskva Ruská federace 

Saúdská Arábie Rijád 
Saúdskoarabské království, Bahrajnské 
království, Sultanát Omán 

Spojené arabské 
emiráty 

Abú Dhabí 
Spojené arabské emiráty, Jemen 

Sýrie Damašek Syrská arabská republika 

                                            
34

 Styčný úřad České republiky v Ramalláhu pro Palestinské autonomní území, od května 2012 přestal přijímat 
žádosti o vízum, žadatelé se musí obrátit na velvyslanectví v Jordánsku. 
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Thajsko Bangkok 
Thajské království, Kambodžské království, 
Laoská lidově demokratická republika 

Uzbekistán Taškent 
Republika Uzbekistán, Republika Tádžikistán, 
Turkmenistán 

Vietnam Hanoj Vietnamská socialistická republika 

Tabulka č. 6: Zastoupení České republiky v Asii ve formě velvyslanectví. 
 
2.5.2  Generální konzuláty České republiky v Asii 
  

Stát Město Konzulární mise pro státy/provincie 

Čínská lidová 
republika 

Hongkong 
Hongkong a Macao 

Čínská lidová 
republika 

Šanghaj 
Ťiang-su (Jiangsu), Če-Ťiang (Zhejiang), An-Chuej 
(Anhui) a město Šanghaj 

Ruská federace Jekatěrinburg 

Altaj, Burjatie, Sacha, Tyva, Chakasie, pro kraje 
Altajský, Chabarovský, Kamčatský, Krasnojarský, 
Primorský a Zabajkalský, pro oblasti Amurská, 
Irkutská, Kemerovská, Kurganská, Magadanská, 
Novosibirská, Omská, Sachalinská, Sverdlovská, 
Tomská, Tjumeňská, Čeljabinská a Židovská 
autonomní, pro autonomní okruhy Chanty-
Mansijský, Čukotský a Jamalo-Něnecký 

Rusko 
Sankt-

Peterburg 

Sankt-Peterburg, oblast Archangelskou, 
Leningradskou, Murmanskou, Novgorodskou, 
Pskovskou a Republiku Karélie, Republiku Komi, 
Vologodskou oblast, Kaliningradskou oblast 
a Něněcký autonomní okruh 

Tabulka č. 7: Zastoupení České republiky v Asii ve formě generálního konzulátu.35 
 

                                            
35

 Katalog odkazů. BusinessInfo.cz. 2015 [cit. 2015-02-14].  
http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=29 
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2.6 Zastupitelské úřady v Austrálii a Oceánii 
 
Velvyslanectví v Austrálii (Canberra) je diplomatickou mísí pro Australské 

společenství, Republiku Fidži, Nový Zéland, Nezávislý stát Samou, Šalomounovy ostrovy, 
Království Tongu a Republiku Vanuatu a konzulární pro Australian Capital Territory (hlavní 
město Canberra a okolí) a státy Victoria a Tasmania. Generální konzulát v Sydney je 
konzulární misí pro Australské společenství (s výjimkou Australian Capital Territory – 
hlavního města Canberry), Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy 
ostrovy, Mikronéskou federaci, Nauru, Nezávislý stát Samou, Šalamounovy ostrovy, Tongu, 
Tuvalu a Vanuatu.36 

Všechny informace ve výše uvedených tabulkách byly v souladu s informacemi 
poskytovanými Ministerstvem zahraničních věcí České republiky ke dni 3. března 2015. 
 

                                            
36

 Katalog odkazů. BusinessInfo.cz. 2015 [cit. 2015-02-14].  
http://www.businessinfo.cz/cs/onlinenastroje/katalogodkazu/?name=&category=28&subcategory=31 
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3.  Redukce, otevírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a sdílení 
zastoupení s jinými státy 

 
3.1 Redukování zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí 

 
V srpnu roku 2010 vláda České republiky rozhodla o zrušení pěti velvyslanectví. 

Jmenovitě se jednalo o velvyslanectví v Kongu, Venezuele, Keni, Jemenu a Kostarice. 
Ministerstvo zahraničních věcí na toto řešení přistoupilo především z důvodu úsporných 
opatření. Nejednalo se o první redukci zastupitelských úřadů. V říjnu roku 2009 bylo 
rozhodnuto o zrušení tři velvyslanectví v Angole, Zimbabwe, Kolumbii a opět byla důvodem 
redukce úsporná opatření. I v předchozích letech se přistoupilo na redukci zastupitelských 
úřadů, v Uruguaji a Singapuru. Úsporná opatření jsou výsledkem každoročních škrtů  
v rozpočtu ministerstva zahraničních věcí.37 Rušení zastupitelských úřadů bylo vždy 
komentováno tím, že ruší pouze úřady, které nemají žádnou přidanou hodnotu. 

Ani konzulární úřady České republiky nebyly vyňaty z redukčních opatření 
ministerstva zahraničních věcí. Zrušeny byly například úřady v Kanadě, Austrálii, São Paulu, 
Indii.38 

Zrušení zastupitelského úřadu neznamená, že pokud se občan České republiky 
dostane v daném státě do nesnází, nemůže se kam obrátit. Kompetence a povinnosti 
uzavřeného úřadu přechází na jiný zastupitelský úřad v dané oblasti. Příkladem toho byl 
zrušený úřad v Keni (dnes již znovuotevřený), pod který patřilo osm států, sedm z nich přešlo 
do kompetence Addis Abeby a jeden pod subsaharskou Afriku. 

 Diplomatická mise nemusí být v rámci úsporných opatření zrušena úplně. Může se 
jednat o sdílení mise s jiným státem. V hlavním městě Keni byl český diplomat přestěhován 
na slovenský zastupitelský úřad, na něj se čeští občané mohli v případě potřeby obrátit. 
Sdílení zastupitelských úřadů je ekonomicky velmi výhodné řešení. Občané mají v daném 
státě zastoupení a náklady na objekt, zajištění jeho obrany a další náklady mohou být sdílené 
a prospěšné pro obě strany.39 

Názory na uzavírání zastupitelských úřadů se liší. Ministerstvo zahraničních věcí 
v něm vidí potenciál úspor. Odpůrci těchto kroků tvrdí, že se tímto krokem uzavírá možnost 
prosazování České republiky v oblasti obchodu konkrétně v tuzemském exportu, mohlo by 
tedy dojít ke ztížení zahraničního exportu. Na znesnadnění prosazování obchodních zájmů 
České republiky z důvodu rušení jejích zastupitelských úřadů ve světě poukazovalo mnoho 
tuzemských politiků. Prokázalo se, že v některých případech bylo uzavření úřadů ukvapené 
řešení a nepřineslo ani takové úspory, jaké se očekávaly, naopak došlo k oslabení vztahů 
mezi Českou republikou a významnými zeměmi v oblasti obchodu, politické a ekonomické, 
proto došlo ke znovuotevření dříve uzavřených zastupitelských úřadů. Samozřejmě ne všech 
uzavřených zastupitelských úřadů. 

                                            
37

 Vláda rozhodla o zrušení ambasád. Ceskatelevize.cz. 2010 [cit. 2014-11-16].  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/99481-vlada-rozhodla-o-ruseni-ambasad/ 
38

 Vláda zavře tří velvyslanectví a tři konzulátyIdnes.cz. 2009 [cit. 2014-11-16].  http://zpravy.idnes.cz/vlada-
zavre-tri-velvyslanectvi-a-tri-konzulaty-f54-/domaci.aspx?c=A091016_113321_domaci_ban 
39

 Vláda zavře tři velvyslanectví a tři konzuláty. Idnes.cz. 2009 [cit. 2014-11-16].  http://zpravy.idnes.cz/vlada-
zavre-tri-velvyslanectvi-a-tri-konzulaty-f54-/domaci.aspx?c=A091016_113321_domaci_ban 
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Velice kritizovaným bylo uzavření zastupitelského úřadu v Kolumbii (2009), Jemenu  
a Keni (2010). Došlo sice k úsporám několik desítek milionů, ale to nevynahradilo 
dlouhodobé hospodářské škody a zpřetrhané ekonomické vztahy. Uzavření zastupitelského 
úřadu v Keni bylo nedomyšleným tahem. Nairobi je jedním ze tří sídelních míst Organizace 
spojených národů a zastupitelský úřad České republiky zde spravoval desítku dalších 
afrických států.40 K 1. září 2014 bylo velvyslanectví opět zprovozněno.41 

Velvyslanectví v Jemenu (zastoupení České republiky pouze honorárním konzulátem) 
prozatím nebylo obnoveno a diplomatická a konzulární působnost přešla do kompetence 
velvyslanectví v Abú Dhabí. K znovuotevření se Česká republika v nejbližší době asi 
nepřikloní. V únoru 2015 Spojené království a Spojené státy americké stáhli své diplomaty 
z Jemenu a důvodem byla bezpečnostní situace, která se i nadále zhoršuje.42 

V rámci evropského kontinentu byl v roce 2012 zrušen zastupitelský úřad 
v Lucemburku, k jehož znovuobnovení došlo v roce 2013 a od roku 2014 byl zahájen 
omezený provoz. Opět po zrušení bylo zjištěno, že pro zachování dosud velmi blízkých 
lucembursko-českých vztahů, bude nejlepším řešením úřad ponechat a tedy znovuotevřít.43 

 
3.2   Otevírání, znovuotevírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich 

sdílení se zastupitelskými úřady jiných států 
 
3.2.1  Arménie – Jerevan 

 
Dne 15. května byla zahájena činnost velvyslanectví České republiky v Jerevanu, 

Arménii. Úřad vznikl na základě dohody států Visegrádské skupiny o poskytování podmínek 
pro činnost zastupitelských úřadů v zemích, kde některá ze členských zemí má objekty, které 
může zároveň poskytnout jinému členskému státu v zemi ještě nefigurujícímu. Velvyslanectví 
v Jerevanu se nachází v sídle velvyslanectví Polské republiky. Priority velvyslanectví jsou 
politické a ekonomické zájmy, zejména rozvoj vztahů s Arménií současně podpora českých 
firem na arménském trhu.44 Dne 31. ledna 2014 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setkal s 
prezidentem Arménie Seržem Sargsyanem. Výsledkem společné schůzky bylo uzavření 
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské  

                                            
40

 Česko za Schwarzenberga vyklidilo ambasády, teď se do nich zase vrací. Novinky.cz. 2013 [cit. 2015-03-02]. 
 http://www.novinky.cz/domaci/308293-cesko-za-schwarzenberga-vyklidilo-ambasady-ted-se-do-nich-zase-
vraci.html 
41

 Keňa – přehled bilaterálních vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 [cit. 2015-03-02]. 
http://www.mzv.cz/nairobi/cz/vzajemne_vztahy/kena_prehled_bilateralnich_vztahu.html 
42

 Jemen opouštějí západní diplomaté, jednání o politické krizi ztroskotala. Idnes.cz. 11. II. 2015 [cit. 2015-03-
02]. http://zpravy.idnes.cz/jemen-zavreni-velvyslanectvi-usa-a-vb-d8h-/zahranicni.aspx?c=A150211_105111 
_zahranicni_bse 
43

 TRYNER, Miroslav. Ambasády se už neruší, "pikantní" Lucemburk posílí sedmičku nováčků. E15.cz. 13. XII. 
2013 [cit. 2015-02-14].  http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ambasady-se-uz-nerusi-pikantni-lucemburk-
posili-sedmicku-novacku-1046713 
44

 MIKYSKA, Petr. Nové velvyslanectví České republiky v Arménii zahájilo činnost. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. 2012 [cit. 2015-02-14].  http://www.mzv.cz/yerevan/cz/nase_velvyslanectvi/index.html 

http://www.mzv.cz/nairobi/cz/vzajemne_vztahy/kena_prehled_bilateralnich_vztahu.html
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a průmyslové spolupráci.45 Před otevřením velvyslanectví v Jerevanu se mohli občané České 
republiky obracet na velvyslance České republiky v Tbilisi v Gruzii. 
 
3.2.2 Republika Myanmarský svaz – Rangún 
 

V roce 1993 se česká vláda rozhodla zrušit tehdejší zastupitelský úřad v Rangúnu. Po 
21 letech – 14. února 2014 byl úřad znovuotevřen. V současné době velvyslanectví 
podporuje ekonomické, politické akademické a kulturní vztahy a zájmy mezi oběma státy. 
Konzulární služba je poskytována pouze v omezeném rozsahu, a to pouze pomoc občanům 
v nouzi, ohrožení života nebo zdraví, ztráta či odcizení cestovního dokladu. Plnou konzulární 
službu poskytuje Oddělení vízové a konzulární na velvyslanectví v Bangkoku v Thajsku. Na 
toto velvyslanectví se občané obraceli v době, kdy byl úřad v Rangúnu zrušen, thajské 
velvyslanectví ho plně zastupovalo.46 

 
3.2.3  Kolumbie – Bogota 
 

Velvyslanectví v Bogotě bylo uzavřeno ve vlně redukování českých zastupitelských 
úřadů v roce 2009, znovuotevřeno k 1. listopadu 2013. V období zrušeného zastupitelského 
úřadu byla Česká republika zastupována velvyslanectvím v Peru. Zástupci České republiky si 
brzy po uzavření velvyslanectví uvědomili, že Kolumbie je významným regionálním mluvčím 
a bez vztahů s ní není možné navázat stabilní kontakty s žádnou zemí v daném regionu. Nový  
a zároveň první velvyslanec po znovuotevření měl na starosti obnovit a prohloubit 
vzájemnou spolupráci mezi Kolumbií a Českou republikou.47 
 
3.2.4 Vznik nového velvyslanectví v Ázerbájdžánu 
 

Strategická pozice středoasijského státu Ázerbájdžánu (silný hráč v ropném průmyslu) 
vedla Českou republiku k otevření velvyslanectví v hlavním městě Baku. Úřad započal svou 
činnost 1. března 2010, v roce nejrozsáhlejší vlny rušení zastupitelských úřadů České 
republiky v zahraničí.48 

 

                                            
45

 Premiér poobědval s arménským prezidentem. Vláda České republiky. 31. I. 2014 [cit. 2015-02-14].  
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-poobedval-s-armenskym-prezidentem-115639/ 
46

 O velvyslanectví Yangon. Ministerstvo zahraničních věcí. 2014 [cit. 2015-02-14].  
http://www.mzv.cz/yangon/cz/o_velvyslanectvi/index.html 
47

 Česká republika má v Kolumbii nového velvyslance. ASOCHECA kolumbijsko-česká asociace. 29. I. 2015 [cit. 
2015-02-14].  http://asocheca.org/cz/2015/01/novy-velvyslancec-cr-v-kolumbii/ 
48

 Vzniklo nové velvyslanectví České republiky v Ázerbájdžánu. Vláda České republiky. 3. III. 2010 [cit. 2015-02-
14].  http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vzniklo-nove-velvyslanectvi-ceske-republiky-v-
azerbajdzanu--jina-byla-zrusena-68986/ 

http://www.mzv.cz/yangon/cz/o_velvyslanectvi/index.html
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3.3 Sdílení zastupitelských úřadů se Slovenskou republikou 
 
V roce 2012 byl zveřejněn zájem ministerstev zahraničí České republiky a Slovenské 

republiky o vytvoření plánu sdílení zastupitelských úřadů. Obě země se k tomuto záměru 
přiklonily na základě trendu převažujícího ve světě.49 V současné době se spíše mluví  
o sdílení zastupitelských úřadů na úrovni Visegrádské čtyřky, příkladem je již fungující 
Visegrádský dům v Jihoafrické republice. 

Sdílení prostor zastupitelských úřadů České a Slovenské republiky, Styčný úřad České 
republiky v Ramalláhu, kde při příležitosti otevření honorárního konzulátu v Betlémě 
podepsali, dne 17. září 2014 vedoucí styčného úřadu České republiky a velvyslanec Slovenské 
republiky podnájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem oddělených částí Styčného 
úřadu České republiky slovenskému velvyslanectví pro potřeby diplomatického zastoupení.50 
 
3.3.1  Sdílení zastupitelských úřadů Spojeného království a Kanady 
 
 Průkopníky ve sdílení zastupitelských úřadů je Kanada a Spojené království. V roce 
2012 se v tisku začala objevovat prohlášení představitelů Spojeného království a Kanady  
o společném záměru sdílet zastupitelské úřady v zemích, kde jedna ze stran nemá své 
zastoupení nebo dalším důvodem pro tento krok bylo zvýšení efektivnosti, zejména v oblasti 
mezinárodního obchodu, a snížení nákladů na pronájem či koupi budov pro zastupitelské 
úřady. Svůj záměr odůvodnili také tím, že mají společné hodnoty, od kterých se v minulosti 
ani jedna ze zúčastněných stran neodklonila.51 
 
3.4  Nové zastupitelské úřady a trendy jejich otevírání 

 
Mezi další otevřené zastupitelské úřady České republiky patří Dakar (Senegal), Dauhá 

(Katar) a Podgorica (Černá Hora). 
V současné době dochází k otevírání nových zastupitelských úřadů České republiky 

v zahraničí zejména z důvodu získání nových obchodních příležitostí a navázání stabilních 
ekonomických vztahů, protože bezpečnost občanů České republiky je v každém teritoriu 
zajištěna alespoň jedním velvyslanectvím, které v případě potřeby poskytne patřičnou 
pomoc. 

Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo v roce 2015 otevřít další zastupitelské 
úřady České republiky. V iráckém Irbílu by měl být otevřen nový konzulát. Náměstek 
Ministerstva zahraničních věcí Martin Tlapa tyto informace uvedl v rámci představení 
projektu společného vzdělávání ekonomických diplomatů. Kromě otevření nových 
zastupitelských úřadů bude v roce 2015 vysláno na zastupitelské úřady České republiky deset 

                                            
49

 Česko a Slovensko se zase spojí!. Eurozpravy.cz. 30. IV. 2012 [cit. 2015-03-01].  
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/48518-cesko-a-slovensko-se-zase-spoji/ 
50

 Styčný úřad České republiky v Ramalláhu bude sdílet prostory se slovenskými kolegy. Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky. 19. IX. 2014 [cit. 2015-03-05]. 
http://www.mzv.cz/ramallah/cz/zpravy_a_udalosti/stycny_urad_ceske_republiky_v_ramallahu.html 
51

 Canada, U.K. to Cut Costs by Sharing Embassies Abroad. CBC News. 23. IX. 2012 [cit. 2015-03-07].  
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-u-k-to-cut-costs-by-sharing-embassies-abroad-1.1248873 
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nových ekonomických diplomatů, v roce 2016 má být vysláno dalších šestnáct. Ministerstvo 
zahraničních věcí se snaží o to, aby na každém zastupitelském úřadu České republiky byl  
i ekonomický diplomat. V současnosti ve světě tuzemským exportním firmám pomáhá  
120 ekonomických diplomatů. Významným krokem vpřed bylo zahájení spolupráce 
ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství, smlouva o spolupráci byla 
podepsaná po letech průtahů v červnu 2014. Firmám nabízejí konzultace, sdílení dat 
a informací o obchodních příležitostech v určitých regionech.  

Na přípravě ekonomických diplomatů participuje kromě ministerstva zemědělství, 
ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí i exportní akademie 
CzechTrade.52 
 
3.3.1  Ekonomický diplomat 

 
Činnost ekonomického diplomata je obvykle následující:53 
 

 Poskytování základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na 
základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení 

 Konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém 
teritoriu. 

 Doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a podobných institucí 
v zemi působení. 

 Aktivní podpora při navazování kontaktů s představiteli příslušné země, pomoc při 
zabezpečování podnikatelských misí. 

 Organizační podpora při oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení. 

 Nepřímá podpora při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod. 

 Poskytování informací o příležitostech na zahraničním trhu - získání některých 
doplňujících informací o konkrétní firmě. 

 Zprostředkování tématických studií či odborných materiálů. 
 

                                            
52

 BŘEŠŤAN, Robert. Ministerstvo zahraničí otevře nové ambasády a přidá ekonomické diplomaty. 
Hlidacipes.org. 18. II. 2015 [cit. 2015-02-21].  http://hlidacipes.org/ministerstvo-zahranici-otevre-nove-
ambasady-a-prida-ekonomicke-diplomaty/ 
53

 Ekonomický diplomat. Export.cz. 2015 [cit. 2015-02-21].   
http://www.export.cz/ekonomicky-diplomat/5212-ekonomicky-diplomat 

http://www.export.cz/ekonomicky-diplomat/5212-ekonomicky-diplomat
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4.   Bezpečnost a ochrana zastupitelských úřadů České republiky 
 
Bezpečnost zastupitelského úřadu je „stav, při kterém je vznik škody na životech, 

zdraví a majetku pracovníků zastupitelského úřadu a jejich rodinných příslušníků a majetku 
zastupitelského úřadu minimalizován“.54 

 
4.1  Kategorizace zastupitelských úřadů podle obtížnosti života 

 
Ministerstvo zahraničních věcí má vypracovaný dokument, který charakterizuje 

jednotlivé země z hlediska obtížnosti života. Dokument klasifikuje jednak obtížnost a také 
vzdálenost od České republiky. Klasifikace obtížnosti života je rozdělena od A (rizika 
minimální) do Fx. V zemích klasifikovaných Fx55 má bezpečnost nejvyšší prioritu, 
diplomatickému sboru je poskytovaná fyzická ochrana, buď Policií České republiky, nebo 
Armádou České republiky (601. Skupina speciálních sil generála Moravce). Takto 
klasifikované země mají dlouhodobě mimořádně rizikovou bezpečnostní situaci. Na 
zastupitelské úřady klasifikované Fx jsou vysíláni zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí 
bez rodinných příslušníků (výjimka rodinný příslušník jako smluvní síla).56Klasifikace 
F57označuje země, kde je bezpečnostní a politická situace nestabilní, ale nedosahuje takové 
úrovně, která by vyžadovala přítomnost bezpečnostního sboru.58 

Na bezpečnost zastupitelského úřadu se klade důraz od samého počátku. Již při 
plánování nákupu, nájmu či pronájmu objektu zastupitelského úřadu, residencí vedoucích 
zastupitelského úřadu či služebních bytů se musí brát zřetel na bezpečnost (rizika, hrozby). 
Stěžejní je zajištění bezpečnosti pracovníků zastupitelských úřadů a jejich rodinných 
příslušníků (ochrana zdraví, životů, majetku České republiky, prostor zastupitelského úřadu). 
Stěžejní roli ve výběru vhodného objektu (schvalovací řízení) hraje ředitel Bezpečnostního 
odboru. 
 

                                            
54

 Interní dokument Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
55

 Irák, Sýrie, Libanon. 
56

 Interní dokument Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
57

 Korejská lidově demokratická republika, Jemen. 
58

 Rozhovor s expertem (panem V.) Praha, 15. X. 2014. 
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4.2   Právní podklady pro zajištění bezpečnosti zastupitelských úřadů České republiky 
 

Národní akční plán boje proti terorismu stanovuje základní dokumenty upravující 
oblast – Zajištění zastupitelských úřadů České republiky, včetně zaměstnanců zastupitelských 
úřadů a jejich rodinných příslušníků při mimořádné události v zemi jejich působnosti nebo při 
vyhlášení krizového stavu nebo stavu ohrožení státu v České republice, kterými jsou:59 

 

 Směrnice pro činnost zastupitelských úřadů České republiky při mimořádných 
událostech, v krizových situacích a za válečného stavu, v platném znění. 

 ve směrnici zapracována “Směrnice o konzulární ochraně občanů Evropské 
unie v případě krize ve třetích zemích”; 

 stanovila, že do roku 2005 musí mít každý zastupitelský úřad České republiky 
zpracovaný evakuační plán, plán akceschopnosti, plán spojení, plán varování  
a vyrozumění, operační plán a plán zdravotnického zabezpečení (všechny 
plány musí být jednou za rok aktualizovány). 

 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 133/2000 k materiálu “Návrh závazného postupu 
pro řešení krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo v zahraničí 
a dotýkají se zájmů České republiky“ v platném znění; 

 stanovuje postup v případech ohrožení bezpečnosti fyzických a právnických 
osob z České republiky v zahraničí při krizové situaci v přijímajícím státě. 

 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 127/2004 ze dne 13. července 2004 byl schválen 
materiál “Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České 
republiky a jejich občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo 
v případě mimořádné události v zahraničí”v platném znění; 

 konkretizuje oblasti vzájemné spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí, 
vnitra, obrany a zdravotnictví a Českými aeroliniemi a. s. 

 
4.3  Objekt zastupitelského úřadu 

 
Ředitel bezpečnostního odboru provádí analýzu bezpečnostních rizik konkrétního 

objektu, doporučuje/nedoporučuje objekt ke koupi (nájmu, pronájmu), bez jeho vyjádření 
nemůže být objekt/prostor pro zastupitelský úřad schválen. Specifikace bezpečnostních 
hledisek schvalovacího řízení není nikde zakotvena, má se za to, že výběr provádí odpovědné 
osoby s povědomím o bezpečnostní situaci v dané zemi. 

Při analýze bezpečnostních rizik v rámci schvalovacího řízení se bere v úvahu zejména 
umístění objektu proto, že toto rozhodnutí je neměnné. Ostatní bezpečnostní prvky lze 
upravit a zvýšit jejich účinnost. Z rozhovoru s expertem na danou oblast bezpečnosti, panem 
V., vyplývá, že pro umístění zastupitelský úřad je nejméně vhodné centrum města. Neustálý 
a nekontrolovatelný pohyb velkého počtu osob a automobilů je hlavní slabinou umístění 
zastupitelského úřadu v centru města.60 
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 Národní akční plán boje proti terorismu. 2005-2007. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-454055.aspx 
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 Rozhovor s expertem (panem V.) Praha, 15. X. 2014. 
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Dne 23. dubna 2013 v hlavním městě Libye byl spáchán bombový útok na francouzský 
zastupitelský úřad, který se nachází v centru Tripolisu. Útočníci přistavili před budovu 
zastupitelského úřadu automobil, který byl plný výbušnin. Výbuch těžce zranil dva 
zaměstnance úřadu a způsobil požár budovy, dva sousední domy byly poškozeny a dívka, 
která se v době výbuchu nacházela v blízkosti residence zastupitelského, byla velmi těžce 
zraněna. Francouzský zastupitelský úřad byl zasazen v rezidenční oblasti blízko centra 
hlavního města. V těchto oblastech je zcela nemožné kontrolovat veškerý pohyb automobilů, 
ale i osob. Pokud by byl zastupitelský úřad umístěn v okrajové části města, bylo by toto 
samostatně stojící vozidlo považováno za podezřelé a předejít útoku by bylo snazší.61 

Další nevhodnými polohami jsou místa, kde se schází velký počet lidí (mešita, kostel, 
obchodní centra) a hlavní třídy (hlavní dopravní tepny). Pro potřeby evakuace je výhodné 
umístit zastupitelský úřad do části města se snadným přístupem k letišti a silničním tahům 
k němu vedoucím, ale ne přímo na nich umístěných. V některých městech jsou uměle 
vybudovány části, kde jsou soustřeďovány pouze zastupitelské úřady. Z ekonomického 
hlediska je budování společných čtvrtí zastupitelských úřadů výhodné, čtvrtě mohou být 
chráněné společně a tím se sníží náklady na provoz. 
 
4.4 Pozemek zastupitelského úřadu 

 
Dalšími bezpečnostními faktory při výběru nového zastupitelského úřadu je pozemek, 

jeho oplocení vstupní otvory (brány, branky) a budovy. Výběr pozemku je součástí procesu 
umísťování objektu zastupitelského úřadu. Umístění zastupitelského úřadu je posuzováno 
v měřítku celého města (regionu) a v souvislosti s tím, musí tým v čele s ředitelem 
bezpečnostního odboru posoudit i rozlohu pozemku, na kterém stojí (bude postavena) 
budova zastupitelského úřadu. Jednak proto, že pokud bude oplocení překonáno, neměla by 
budova navazovat na oplocení nebo být v jeho těsné blízkosti (v těchto místech má být 
oplocení zvýšené). Dále pro snadné vjíždění, otáčení a parkování vozů. Vzdálenost budovy od 
oplocení a od hlavní brány by měla být minimálně 4,5 metru.62 Tato vzdálenost je výsledkem 
výpočtu minimální výšky oplocení (2,5 metru) a standardní šířkou vozidla (1,8 metru), kdy 
v případě tlakové vlny dojde k rozboření zdi a dojde k rozptylu sutin z plotu, tak aby zbylo 
místo pro průjezd vozidel. Rychlá manipulace s automobily je při evakuaci rozhodující. Jiné 
standardy upravují vzdálenost od nejvíce ohrožené strany na 10 metrů.63 

 
4.5 Oplocení budovy a pozemku 

 
Oplocení budovy zastupitelského úřadu je dalším důležitým bezpečnostním prvkem. 

Oplocení je obrannou bariérou, která by měla být alespoň 2,5 metru vysoká (průměrně 
vysoký člověk nepřekoná tuto výšku bez použití žebříku, vozidla nebo jiného prostředku). 
Oplocení by mělo být postaveno z kvalitního materiálu, přednost je dávána betonovým 
prvkům s armaturou (výztuží), při výbuchu pohltí a odrazí velkou část tlakové energie. Plot by 
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 French Embassy in Libya hit by car bombing. CBC News. 23. IV. 2013 [cit. 2014-10-05].  
http://www.cbc.ca/news/world/french-embassy-in-libya-hit-by-car-bombing-1.1339110 
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 Rozhovor s expertem (panem V.) Praha, 15. X. 2014. 
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 Rozhovor s expertem (panem V.) Praha, 15. X. 2014. 
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neměl být oslabován otvory (výjimkou vstupní brána a branka), všechny takové prvky musí 
být vyměněny za kovové a zakryty tkaninou, aby bylo znemožněno pozorování pozemku 
z ulice. Plot by měl po celé své délce na svém hřebenu zajištěn ostnatým drátem upevněným 
na nosné konstrukci (v zemích s vysokým bezpečnostním rizikem). V některých zemích může 
být z estetických důvodů zakázáno použití ostnatého drátu, alternativou může být použití 
ostrých kovaných hrotů. Nicméně nikdy by neměla zvítězit estetika nad bezpečností.64 

 

 
 

Obr. 4: Budova velvyslanectví České republiky v Bejrútu (Kategorizace Libanonu podle 
obtížnosti života „F“) oplocena vysokou zdí s kovanými hroty po celé délce oplocení.65 

 
4.6  Vstupní otvory 

 
Vstupní otvory na pozemek jsou nekritičtějším místem, jedná se o nezbytné oslabení 

oplocení. Pan V.: „Brány musí být kované, pevně ukotvené v obvodových zdech plotu  
a v základní desce plotu. Musí být opatřené nejen zámkem, ale i bezpečnostními závorami  
a západkami, které se zasouvají do země, aby se zabránilo proražení vozidlem.“ Brána by 
měla být minimálně 3 metry široká pro případ nutnosti (napadení) rychlého opuštění 
zastupitelského úřadu či naopak vjíždění na pozemek. Brány by měly být doplněny 
automatickým systémem, který ovládá otevírání a zavírání brány a i doplňkových 
bezpečnostních systémů. Automatizace umožňuje příslušníkovi vykonávajícímu službu 
u vstupních otvorů zastupitelského úřadu plně se věnovat kontrole objektu, zda nikdo 
nepovolený nenarušuje prostor zastupitelského úřadu při vjíždění/vyjíždění vozidel. 
Automatická zařízení jsou finančně velice náročná, a proto většina zastupitelských úřadů 
České republiky tímto zařízením není vybavena. Ve státech s vysokým bezpečnostním rizikem 
by přes noc měly být brána a branka zabezpečeny dalšími přídavnými systémy (řetězy, 
vzpěry, zámky).66 
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 Rozhovor s expertem (panem V.) Praha, 15. X. 2014. 
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 Velvyslanectví České republiky v Bejrútu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [cit. 2014-10-05]. 
http://www.mzv.cz/beirut/cz/index.html 
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4.7  Budova zastupitelského úřadu 
 
Budova zastupitelského úřadu by měla být vícepatrová. V případě proniknutí útočníka 

na pozemek zastupitelského úřadu je skoro jisté, že pronikne i do jeho budovy, ale orientace 
v budově může útočníka zdržet a tím přispět k jeho zadržení. Poschodí by měly být odděleny 
dveřmi se zámkem nebo bezpečnostními mřížemi. Balkóny či terasy jenom zvyšují možnost 
proniknutí útočníka stejně tak venkovní schodiště, které umožní vstoupit do vyšších pater 
budovy. Dveře mají být opatřeny bezpečnostním zámkem a zásuvnými závorami, okna 
chráněna bezpečnostními fóliemi (zabrání fragmentaci skla při nárazu tlakové vlny) 
a přízemní navíc mřížemi. Kamerový systém by měl sledovat minimálně vstupy na pozemek  
a oplocení. Důležitá je také kontrola elektroinstalace, protože při jejím výpadku či zničení 
může dojít jednak k požáru budovy a jednak mnoho bezpečnostních systémů je na elektřině 
závislých. Každý objekt by měl být zabezpečen záložním agregátem schopným 
automatického startu.67 Kamerový systém jako jeden z bezpečnostních systémů je také 
závislí na elektrickém proudu. Pokud by došlo k poruše elektroinstalace, není objekt pod 
stálým dohledem ochranného týmu (zastupitelský úřad kategorie Fx) nebo bezpečnostní 
služby (najaté zastupitelským úřadem), což zvyšuje pravděpodobnost nepozorovaného 
vniknutí útočníka či skupiny útočníků do objektu zastupitelského úřadu. Kamerový systém 
umožňuje získávat obrazové informace reálného času. Pokrytí systému by mělo zahrnovat 
zahradu objektu a všechny vstupní otvory a prostory jak na samotný pozemek 
zastupitelského úřadu, tak i do budovy, ve které by měly být monitorovány přinejmenším 
prostory chodeb (spojují místnosti a útočníci se těmto prostorám jen velmi těžko při svém 
postupu budovou vyhnou). Osvětlení celého pozemku sehrává svou roli hlavně na poli 
psychologickém. Útočníky může venkovní osvícení pozemku odradit. Pohybová čidla, tlakové 
spínače, čidla na oknech a dveřích jsou dalšími variantami pro zvýšení bezpečnosti. Pan V. 
tvrdí, že podceňovanou součástí zabezpečení je siréna.  

Silný a nepříjemný zvuk sirény a k ní připojená stroboskopická světla vyzařující silné 
světelné záblesky, které vyvolávají pocit dezorientace, mžitky před očima a celkově nepří-
jemné pocity. 

Ne všechny zmíněné bezpečnostní aspekty jsou standardní součástí všech 
zastupitelských úřadů České republiky. Rozhodující je zejména finanční stránka.68 
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Druhy mimořádných událostí, které mohou na zastupitelských úřadech nastat:69 
 

1. Mimořádné události související s lokálními válečnými nebo ozbrojenými konflikty 
nebo vnitřními nepokoji. 

2. Mimořádné události související s teroristickými aktivitami. 
3. Mimořádné události související s použitím biologických, chemických nebo 

radiologických zbraní. 
4. Mimořádné události související s opakovanými hrozbami (výhružné telefonáty, 

podezřelé zásilky pracovníkům zastupitelského úřadu), s projevy nepřátelství 
přijímající země vůči České republice. 

5. Mimořádné události související s veškerými násilnými formami kriminality a se 
zesílenými projevy organizovaného zločinu vůči pracovníkům zastupitelského úřadu  
a jejich rodinným příslušníkům a vůči občanům členských států Severoatlantické 
aliance a Evropské unie. 

6. Mimořádné události související s živelními pohromami, průmyslovými a ekologickými 
haváriemi. 

7. Mimořádné události související s epidemiemi. 
8. Mimořádné události související s krizové situace vyhlášenými v České republice. 
9. Mimořádné události související s krizové situace vyhlášenými v přijímací zemi. 

 
4.8  Bezpečnostní stupně vyhlašované při mimořádných událostech nebo krizových 

situacích na zastupitelském úřadě 
 
Bezpečnostní stupně jsou na zastupitelských úřadech vyhlašovány, pokud nastalou 

situaci nelze řešit standardními bezpečnostními opatřeními. Vyhlášený bezpečnostní stupeň 
musí odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a krizové situaci 
s možným dopadem na činnost zastupitelského úřadu, to znamená, že se nemusí vyhlašovat 
vzestupně. Bezpečnostní stupeň je soubor opatření stanovená tímto interním dokumentem, 
ale podle dané situace mohou být doplňovány nebo zužovány. Opatření může dle dané 
situace upravovat buď zpracovatel plánu činností, nebo v případě řešení aktuální situace 
samotný vedoucí zastupitelského úřadu. Bezpečnostní stupeň a jeho opatření platí 
v objektech zastupitelského úřadu a pro všechny jeho pracovníky a jejich rodinné příslušníky, 
a to i pokud se nezdržují v prostorách úřadu. Pro řešení mimořádných událostí a krizových 
situací se plánují konkrétní opatření, která jsou členěna podle závažnosti hrozeb do 
bezpečnostních stupňů:70 

 
1. ALFA – předběžná opatření – bdělost. 
2. BETA – pohotovostní opatření. 
3. GAMA – zvýšená opatření – řešení mimořádných událostí. 
4. DELTA – plná opatření – evakuace. 
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Vedoucí zastupitelského úřadu vyhlásí příslušný bezpečnostní stupeň na základě 
posouzení míry pravděpodobnosti vzniku mimořádné události či krizové situace a závažnosti 
skutečných nebo očekávaných hrozeb pracovníkům zastupitelského úřadu, jeho rodinným 
příslušníkům, občanům České republiky a členským státům Evropské unie a zájmům České 
republiky. Bezpečnostní stupně vedoucí zastupitelského úřadu vyhlašuje a odvolává 
písemnou formou a zajistí, aby byli ihned vyrozuměni všichni, kdo jsou jimi vázáni. Kopii 
vyhlášení zašle vedoucí úřadu pracovišti krizového řízení a příslušnému teritoriálnímu 
odboru. Při vyhlášení stupně GAMA a DELTA je přílohou kopie seznam přijatých opatření. 
Bezpečností stupně ALFA – GAMA vyhlašuje vedoucí zastupitelského úřadu, přičemž  
u bezpečnostního stupně BETA a GAMA vyhlášení konzultuje s ředitelem příslušného 
teritoriálního odboru a ředitelem bezpečnostního odboru. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, 
rozhodne o jejich vyhlášení sám bez konzultace. V případě potřeby prostřednictvím 
příslušného člena krizového štábu ministerstva zahraničních věcí je podáván návrh na svolání 
krizového štábu ministerstva zahraničních věcí po dohodě ředitele bezpečnostního odboru 
s ředitelem příslušného teritoriálního odboru. O vyhlášení bezpečnostního stupně DELTA 
rozhoduje předseda krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Pokud se bezpečnostní 
situace zhorší nebo naopak zklidní a je třeba vyhlásit nový bezpečnostní stupeň, který 
odpovídá současné situaci, tak je předchozí vyhlášený bezpečnostní stupeň automaticky 
odvolán. 

 
4.9  Činnost ústředí ministerstva zahraničních věcí při mimořádné události a krizové 

situaci 
 
Řídící činnost zastupitelského úřadu může být převzata ústředím ministerstva 

zahraničních věcí, pokud o tom předseda krizového štábu ministerstva zahraničních věcí 
rozhodne, vyrozumí o svém rozhodnutí vedoucího zastupitelského úřadu a to je nejčastěji 
v následujících situacích:71 

 
a) Mimořádná událost a krizová situace nemůže být řešena vlastními silami a prostředky 

zastupitelského úřadu. 
b) Dlouhodobé působení mimořádné události a krizové situace. 
c) Eskalace a souběhu několika mimořádných událostí a krizových situací. 
d) Vyhlášení bezpečnostního stupně DELTA. 

 
4.9.1  Plán činností 

 
Činnost zastupitelských úřadů při mimořádné události a krizové situaci a za válečného 

stavu je upravena Plánem činností zastupitelského úřadu, který koordinuje organizační, 
personální a materiálně technická opatření pro řešení mimořádné události a krizové situace. 
Plán činností je vytvářen na základě spolupráce zastupitelského úřadu České republiky se 
zastupitelskými úřady států Severoatlantické aliance a Evropské unie. Plán činnosti je 
vedoucím zastupitelského úřadu předložen ke kontrole a připomínkám řediteli 
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bezpečnostního odboru, který tento dokument schvaluje. Po schválení plánu je důležité, aby 
všichni pracovníci a rodinní příslušníci starší 15 let s ním byli seznámeni, a to v přiměřeném 
rozsahu své roli na zastupitelském úřadě. Jedenkrát ročně musí být provedena kontrola 
připravenosti podle Plánu činností všech pracovníků zastupitelského úřadu a rodinných 
příslušníků vedoucího zastupitelského úřadu. Plán činností by měl být zpracován 
v elektronické i písemné podobě, aktualizace plánu musí být provedena nejméně jedenkrát 
ročně. Skládá se z titulního listu (se schvalovací doložkou), základní utajované části 
a přílohové neutajované části.72 

Základní část řeší odpovědnost a úkoly zastupitelského úřadu, jeho operační plány 
spolu s postupy a prostředky pro řešení konkrétního druhu mimořádné události a krizové 
situace. Dále jsou v ní vymezena rizika země a města, ve které se zastupitelský úřad nachází 
včetně možnosti jejich eliminace a základní opatření prováděná zastupitelským úřadem při 
vyhlášení jednotlivých bezpečnostních stupňů. 

Neutajovaná příloha rozebírá organizaci krizového řízení jak na zastupitelském úřadě, 
tak v zemi kde se zastupitelský úřad nachází. V této příloze jsou uvedeny dohody  
o spolupráci s místními bezpečnostními a záchrannými složkami a se zastupitelskými úřady 
členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance, plánek zastupitelského úřadu  
a jeho personální pokrytí, výčet prostředků civilní ochrany, které má zastupitelský úřad 
k dispozici. Nedílnou součástí jsou plány varování a vyrozumění, plán zdravotního 
zabezpečení a evidence kontrol a revizí plánu činností a evidence kontrol připravenosti  
a nácviků.73 
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 Interní dokument Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
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5.  Evakuace zastupitelského úřadu 
 
Evakuace je na území České republiky upravena vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva od § 12 do § 14. Evakuací se rozumí: „Přemístění 
osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení (případně strojů a materiálů 
k zachování nutné výroby) a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do 
míst náhradního ubytování, ustájení a uskladnění.“ Pro účely evakuace zastupitelského 
úřadu si lze z této definice vzít to základní, a to přemístění osob (vedoucí diplomatické mise, 
členové diplomatické mise, administrativní, technický a služební personál, rodinní příslušníci 
vedoucího diplomatické mise) a materiálů (dokumenty, spisy) z míst ohrožení mimořádnou 
událostí a krizovou situací (budova a pozemek zastupitelského úřadu) do místa cíle evakuace 
(členské státy Evropské unie a Severoatlantické aliance, letiště). 
 
5.1 Evakuační plán 

 
Evakuace zastupitelského úřadu je upravena v evakuačním plánu, který vychází 

z potřeb a možností zastupitelského úřadu (budovy a pozemku). Evakuační plán musí 
disponovat s několika variantami evakuačních tras v závislosti na konkrétní mimořádné 
události a krizové situaci. Cílem evakuace může být zastupitelský úřad členských států 
Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, jiné místo v přijímající zemi, sousední země 
(pokud je v ní sídlo dalšího zastupitelského úřadu České republiky, je tento úřad povinen 
zabezpečit nejnutnější činnosti a finanční náklady pro evakuované)anebo přímo do České 
republiky. 

Evakuační plán je schvalován ředitelem bezpečnostního odboru, kterému je 
předložen k připomínkování. Po jeho schválení je uložen na zastupitelském úřadě společně 
s plánem činností (ale není jeho součástí, jedná se o dva samostatné dokumenty 
zastupitelského úřadu). Po schválení i po každé úpravě evakuačního plánu je důležité, aby 
s jeho obsahem byl seznámen každý pracovní zastupitelského úřadu a v přiměřeném rozsahu 
i rodinní příslušníci starší 15 let. Vedoucí zastupitelského úřadu (nebo jím pověřený 
pracovník) musí nejméně jedenkrát ročně zajistit připravenost pracovníků a rodinných 
příslušníků starších 15 let (účast rodinných příslušníků se doporučuje za doprovodu 
dospělých, ale není povinná), a to formou praktického nácviku. Evakuační plán je utajovaným 
dokumentem ve stupni utajení vyhrazené.74 Skladba evakuačního plánu je obdobná plánu 
činností, titulní list, základní část, neutajovaná a utajovaná příloha.75 

Základní část obsahuje informace o evakuačních trasách směřujících od budovy až do 
cíle evakuace. Ve vícepatrových budovách musí být aktuální hlavní evakuační trasy 
zveřejněny vyvěšením na vhodných místech, ve všech patrech budovy. Harmonogram 
evakuace upravující pořadí a způsob provedení evakuace osob a materiálu.  

Neutajovaná příloha upravuje obsah evakuačního zavazadla, evakuační prostředky, 
průběžně aktualizovaný seznam pracovníků zastupitelského úřadu a rodinných příslušníků, 
občanů České republiky, které se v zemi zdržují, informaci o celním a vízovém režimu země, 
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 Nejvyšší stupeň utajení (1. Přísně tajné, 2. Tajné, 3. Důvěrné, 4. Vyhrazené) 
75

 Interní dokument Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
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jejíž hranice budou při evakuaci překračovány a dohody o spolupráci s ostatními 
zastupitelskými úřady členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance (spojení na 
ně) a s orgány přijímajícího státu, s nimiž může zastupitelský úřad předběžně zajistit 
spolupráci při uvolňování evakuačních tras mimo objekt zastupitelského úřadu a v případě 
potřeby zajištění bezpečnostního doprovodu.76 

 
5.2 Libye 2014 

 
Ministerstvo zahraničních věcí v červenci 2014 dočasně zavřelo a evakuovalo 

velvyslanectví České republiky v Tripolisu, důvodem byla zhoršující se bezpečnostní situace, 
kdy docházelo k ozbrojeným střetům mezi konkurenčními milicemi, které dokonce 
znemožnily chod mezinárodního letiště v Tripolisu. Čeští občané, kteří se v té době v zemi 
zdržovali, byli o záměru ministerstva zahraničních věcí s předstihem informováni a byla jim 
nabídnuta pomoc s odjezdem ze země.77 Velvyslanectví se nestalo terčem útoku ani  
o takovém záměru nebyly získány informace, ale rizika byla natolik vysoká, a proto se 
Ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo úřad evakuovat. Česká republika nebyla jediná, 
spolu s její ambasádou byla evakuovaná i americká a švýcarská ambasáda. Personál 
švýcarského velvyslanectví byl evakuován společně s personálem z České republiky.78 
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 Interní dokument Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
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 Prohlášení ministerstva zahraničních věcí k dočasnému uzavření velvyslanectví v Libyi. Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky. 31. VII. 2014 [cit. 2015-03-02].  
http://www.mzv.cz/tripoli/cz/aktuality/x2014_07_31_prohlaseni_ministerstva_zahranicnich_veci.htmles.cz/je
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 Česko zavřelo kvůli bojům ambasádu v Libyi, zaměstnance odvezla armáda. Idnes.cz. 31. VII. 2014 [cit. 2015-
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6.  Zastupitelské úřady a podpora ekonomických zájmů České republiky 
 

Zastupitelské úřady, jak již jejich název napovídá, jsou úřady zastupující Českou 
republiku ve světě a v oblasti ekonomických zájmů se jedná o zastupování vnějších 
ekonomických zájmů. 
 Vnější ekonomické zájmy, zejména export, zahraniční investice, cestovní ruch patří 
mezi priority vlády České republiky. Prosperita a rozvoj České republiky je do jisté míry 
závislý na její prezentaci a na prosazení hospodářských zájmů a aktivit ve světě. Globalizace, 
stále větší propojenost světa, provázanost ekonomických zájmů (na základě bilaterálních či 
multilaterálních smluv), mezinárodní konkurence jsou dnešním trendem a česká diplomacie 
podle tohoto trendu upravuje svůj obsah. Stěžejní roli v tomto procesu hraje ekonomická 
diplomacie, která je odnoží tradiční diplomacie. 

K naplňování těchto cílů přispívá Ministerstvo zahraničních věcí, Czech Invest, Czech 
Trade. Ministerstvo zahraničních věcí má k naplňování těchto cílů stanovenou jasnou vizi  
a orientaci, která vyplývá z jeho postavení, předpokladů a komparativních výhod: 

 

 Celková odpovědnost za ochranu a prosazování zájmů České republiky v zahraničí. 

 Široká síť zastupitelských úřadů a přítomnost odborně a profesně zdatného 
personálu. 

 Systém provozování, řízení a koordinace činností. 

 Diplomatický statut misí se všemi z toho vyplývajícími privilegii, výhodami a právy.79 
 

Předposlední bod, lidské zdroje, je velice důležitý v prosazování vnějších 
ekonomických zájmů České republiky. Odborný a kvalifikovaný personál je v ekonomických 
vztazích klíčový. Rozvoj lidských zdrojů je v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí 
a exportní akademie Czech Trade. Zástupce České republiky ve vnějších ekonomických 
vztazích musí mít všeobecný přehled, manažerské schopnost, obchodní dovednosti  
a ekonomické znalosti. 

Vize tuzemské ekonomické diplomacie je obsažena v Exportní strategii pro období 
2012-2020, která stanovuje vytvořit takové služby, které českým obchodníkům usnadní  
a napomůžou uspět na zahraničních trzích. Síť zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří 
státních agentur je základním stavebním kamenem ekonomické diplomacie. Ekonomická 
diplomacie se při dosahování svých cílů opírá o ministerstvo zahraničních věcí, jehož úloha je 
v této oblasti nezastupitelná, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvu pro místní 
rozvoj, právě tato ministerstva mají naplňování cílů ekonomické diplomacie jako jednu ze 
svých priorit.80 
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Zastupitelský úřad či generální konzulát v ekonomické oblasti zajišťuje:81 
 

 Základní informace o podmínkách vstupu na trh. 

 Vyhledávání a oslovování vhodných partnerů podle domluvy s klienty. 

 Zprostředkování kontaktů na tlumočníky a překladatele a další logistiku. 

 Doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika. 

 Podporu a asistenci pro obchodní jednání. 

 Pomoc při vytipování partnerů. 

 Schůzky s partnery včetně případné účasti. 

 Přípravu setkání s velvyslanci a ekonomickými diplomaty. 

 Přípravu podnikatelských fór se zahraničními obchodními delegacemi v České 
republice, která usnadňují navazování kontaktů mezi českými a zahraničními firmami. 

 Podporu při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země. 

 Pomoc při zabezpečování podnikatelských misí v zahraničí. 

 Informace o chystaných veřejných zakázkách a možném zapojení do projektů 
financovaných rozvojovými a dalšími fondy. 

 Politický vhled, obchodní znalosti a zprostředkování přístupu k lidem a orgánům  
s rozhodovacími pravomocemi. 

 Odstraňování obchodních bariér, identifikuje a působí na místní rozhodovací procesy, 
podniká kroky pro usnadnění podmínek pro podnikání v dané zemi či regionu. 

 Podporu a pomoc při vyhledávání zahraničních investorů a vytipování investičních 
příležitostí jak v České republice, tak v zahraničí. 

 
6.1 Czech Trade 
 
 Národní proexportní agentura Czech Trade byla založena v roce 1997 ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Cílem agentury je rozvoj mezinárodního obchodu a spolupráce mezi 
tuzemskými a zahraničními subjekty. Snaha agentury Czech Trade koresponduje se snahou 
tuzemskými ekonomické diplomacie. Agentura spolupracuje v zahraničí s tamními 
zastupitelskými úřady České republiky. Czech Trade pomáhá českým obchodním prosadit se 
na zahraničních trzích. Zaměstnanci agentury poskytují tuzemským obchodníkům asistenční 
a informační služby, v České republice, zejména ale v zahraničních kancelářích. 
Profesionálové Czech Trade agentury mohou obchodníkům poskytnout odborné znalosti, 
získané dlouhodobým působením a analyzováním v daném zahraničním trhu. Pro 
obchodníky se jedná o značnou úsporu času a možnost vyhnutí se rizikům, které mezinárodní 
obchod přináší.82 
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http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodne-ekonomicke-useky-cr-v-zahranici-3846.html 
82

 O Czech Trade. Czechtrade.cz. 2015 [cit. 2015-03-01].  http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michaela Tollingerová, "Bezpečnostní agenda" v rámci zastupitelských úřadů České republiky (2015_D_02) 

 

 
41 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

6.1.1 Zahraniční kanceláře v Evropě 
 

Stát Město Stát Město 

Belgie Brusel Polsko Varšava 

Bulharsko Sofie Rakousko Vídeň 

Černá Hora Podgorica Rumunsko Bukurešť 

Dánsko Kodaň Ruská federace 
Jekatěrinburg, 

Moskva, Petrohrad 

Francie Paříž Srbsko Bělehrad 

Chorvatsko Záhřeb Španělsko Madrid 

Itálie Milán Švédsko Stockholm 

Lotyšsko Riga Turecko Istanbul, Ankara 

Maďarsko Budapešť Ukrajina Kyjev 

Německo Düsseldorf Spojené království Londýn 

Nizozemsko Rotterdam   

Tabulka č. 8: Zahraniční kanceláře Czech Trade v Evropě. 
 
6.1.2 Zahraniční kanceláře v Americe 
 

Stát Město 

Argentina Buenos Aires 

Brazílie São Paulo 

Chile Santiago de Chile 

Kanada Calgary 

Kolumbie Bogota 

Mexiko Mexico City 

Spojené státy americké Chicago 

Tabulka č. 9: Zahraniční kanceláře Czech Trade v Americe. 
 
6.1.3  Zahraniční kanceláře v Africe 

 
Na africkém kontinentě jsou tři kanceláře – Jihoafrická republika (Johannesburg), 

Egypt (Káhira) a Maroko (Casablanca). 
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6.1.4 Zahraniční kanceláře v Asii 

Stát Město 

Ázerbájdžán Baku 

Čínská lidová republika 
Chengdu, Šanghaj, 

Peking 

Indie Mumbaj 

Indonésie Jakarta 

Izrael Tel Aviv 

Kazachstán Almaty 

Spojené arabské emiráty Dubaj 

Thajsko Bangkok 

Vietnam Ho Či Minovo město 

Tabulka č. 10: Zahraniční kanceláře Czech Trade v Asii. 
 
6.1.5  Zahraniční kanceláře v Austrálii a Oceánii 

 
V rámci Austrálie a Oceánie jsou zřízeny dvě kanceláře, obě v Sydney. 
V roce 2015 se plánovalo vytvoření nové kanceláře Czech Trade v Singapuru 

a Bangalore. Zahraniční kanceláře jsou v některých případech součástí velvyslanectví České 
republiky.83 
 
6.2 Czech Invest 
 
 Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest je státní příspěvková 
organizace spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Záměrem organizace je zvýšit 
konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky mimo jiné získáváním zahraničních investic 
z oblasti strategických služeb, výroby a technologie. Propagace České republiky jako 
výhodnou lokalitu pro umísťování investic v zahraničí je dalším bodem jeho programu.84 
 Zahraniční kanceláře fungují ve Spojených státech amerických (New York, Kalifornie), 
Čínská lidová republika (Šanghaj), Německo (Düsseldorf), Japonsko (Tokio), Spojené 
království (Londýn).85 

I u Czech Invest a Czech Trade je snaha o sdílení kanceláří za účelem snížení nákladů  
a zvýšení efektivity. 
 
6.3 Vývoj fungování Czech Trade a Czech Invest 
 

V březnu roku 2013 ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba rozhodl o sloučení 
státních agentur Czech Trade a Czech Invest a o záměru navýšit jejich počet. Czech Trade se 
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 Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Czechtrade.cz. 2015 [cit. 2015-03-01].  
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/ 
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 O Czech Investu. Czechinvest.cz. 2015 [cit. 2015-03-03].  http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
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 Zahraniční zastoupení. Czechinvest.cz. 2015 [cit. 2015-03-03].  http://www.czechinvest.org/zahranicni-
zastoupeni 
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měla stát divizí Czech Investu s tím, že značka Czech Trade bude zachována. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu se tak dohodlo po dlouholetých sporech s Ministerstvem zahraničních 
věcí. Předmětem sporu bylo zastoupení těchto agentur, Ministerstvo zahraničních věcí si 
přálo, aby byly zastupovány jeho personálem, na to Ministerstvo průmyslu a obchodu 
nechtělo přistoupit a dosáhlo v dohodě svého.86 
 

O rok později v březnu 2014 nový ministr průmyslu a obchodu, Jan Mládek, oznámil, 
že od plánu sloučení obou agentur ustoupil. Důvodem zrušení záměru spojení agentur bylo 
to, že pokud mají obě agentury poskytovat plnohodnotné služby a fungovat efektivně, bylo 
by sloučení krokem zpět. Původní poslání Czech Investu je získávání zahraničních investic  
a agentura Czech Trade pomáhá tuzemským firmám s hledáním zahraničních obchodních 
partnerů.87 
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 CzechTrade a Czech Invest čeká na konci roku sloučení. Ceskatelevize.cz. 5. III. 2013 [cit. 2015-03-08].  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/217652-czechtrade-a-czechinvest-ceka-na-konci-roku-slouceni/ 
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 Mládek odmítl plán Kuby, Czech Invest a CzechTrade se nespojí. Czechtrade.cz. 12. I. 2014 [cit. 2015-03-08].  
http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/reference/czechtrade-media/mladek-odmitl-plan-kuby-czechinvest-a-
czechtrade-se-nespoji-12-1-2014/ 
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7.  Případy ohrožení bezpečnosti zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí 
 
Incidenty, při kterých je ohroženo životy, zdraví a majetek personálu a majetku 

diplomatické mise lze rozdělit do více oblastí. 
 
Záměr ohrozit/poškodit: 
 

 Incidenty bez přímého záměru ohrozit zastupitelský úřad konkrétní země – u těchto 
útoků je ohroženo život, zdraví a majetek diplomatické mise, ale útok není směřován 
proti státu, který je zde zastupován. 

 Incidenty se záměrem poškodit stát, který je úřadem zastupován. 
 

Cíl útoku: 
 

 Budova zastupitelského úřadu. 

 Automobil a jiné dopravní prostředky diplomatické mise. 

 Osoba velvyslance (personál diplomatické mise). 
 

7.1 Španělsko 2000 
 
 Před honorárním konzulátem v Barceloně se 28. září 2000 mezi 10. a 11. hodinou 
shromáždilo na 45 lidí, kteří protestovali proti zásahu Policie České republiky vůči odpůrcům 
Mezinárodního měnového fondu a Světové bance. Patnáct protestujících násilím vniklo  
a obsadilo do budovy konzulátu. Honorární konzul ještě před samotným vniknutím zavolal 
místní policii a ta útočníky vyvedla. Nebyli žádní zranění ani majetkové škody. Lidé, kteří byli 
v budově honorárního konzulátu, požadovali propuštění občanů Španělska, zadržených při 
demonstracích proti Mezinárodnímu měnovému fondu v Praze.88 
 
7.2 Kongo (Konžská demokratická republika) 2007 

 
Na zastupitelský úřad České republiky v středoafrické zemi Kongu vtrhlo dne 7. září 

2007 několik desítek lidí. Dům, ve kterém si česká diplomacie pro svou činnost pronajímá 
místnosti, byl dlouhou dobu předmětem sporu dvou místních občanů, kteří se o vlastnictví 
k němu soudně přeli. Soud rozhodl ve prospěch jednoho z nich a jako důsledek 
nespokojenosti druhého bylo vtrhnutí do budovy a rabování věcí umístěných uvnitř. Rabující 
z domu vynášeli nábytek počítače a další zařízení. Budova velvyslanectví byla zabezpečena 
fyzickou ochranou (najatá místní společnost), stráže však byli nezvanými hosty odzbrojeny,  
a proto věc přešla do kompetence místní policie. Ihned na tento incident byla upozorněna, 
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 Protest odpůrců globalizace se změnil v pouliční happening. Idnes.cz. 28. IX. 2000 [cit. 2015-02-28].  
http://zpravy.idnes.cz/protest-odpurcu-globalizace-se-zmenil-v-poulicni-happening-pqg-
/domaci.aspx?c=A000928073512domaci_jpl 
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ale na místo dorazila až po hodině, kdy byl veškerý majetek vystěhován a hodně věcí bylo 
poškozených.89 

Mluvčí velvyslanectví oznámila, že incident nemá žádnou spojitost s Českou 
republikou a že šlo o vyřizování osobních účtů dvou tamních občanů, kde předmětem sporu 
je vlastnictví domu. Nikdo z personálu zastupitelského úřadu nebyl zraněn. Diplomatický 
personál podotýkal, že již před napadením úřadu byly o pomoc požádány o ochranu konžské 
úřady, ale nebylo žádosti vyhověno. Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo pro 
přemístění úřadu do jiné budovy. Velvyslanec Portugalska, země předsedající Evropské unii, 
u konžské vlády hned intervenoval ve prospěch České republiky.90 

 
7.3 Afghánistán 2007 

 
Útoky nemusí směřovat pouze na budovy diplomatické mise České republiky, ale i na 

automobily a jiné dopravní prostředky, které diplomatický personál využívá na svých cestách 
po zastupitelské zemi. Příkladem je útok v roce 2007 na automobil velvyslance v Kábulu. 

Automobil vedoucího diplomatické mise České republiky v Kábulu Filipa Velacha bylo 
1. května 2007 přepadeno při cestě do města Ghazní na návštěvu guvernéra stejnojmenné 
provincie. Automobil byl asi 100 kilometrů od města Kábul předjet taxíkem, ze kterého 
vystoupilo pět ozbrojených mužů, a začali na vůz diplomata střílet. Řidič automobil ihned 
otočil a začal ujíždět, vozidlo bylo obrněné a mohlo tudíž odolávat střelbě z lehkých zbraní. 
Útočníci začali diplomatický vůz pronásledovat a prostříleli mu pneumatiky. I přes to se 
diplomatický vůz dostal do nejbližší vesnice, kde vozidlo postavili do strategické pozice 
a čekali na vůz útočníků, na který začali pálit. V tu dobu již byly na pomoc povolány další síly. 
Útočníci palbu opětovali a na personál diplomatické mise České republiky hodili osm granátů 
a začali pálit těžkým kulometem, kterému tento typ obrněných vozů nemohl odolat, a proto 
museli vozidlo opustit. Vozidlo bylo nakonec vyhozeno do povětří. Napadení se ukryli 
v blízkém domě a čekali na pomoc. První na místě byla stíhačka, pak vrtulníky a pak po zemi 
americké síly z ISAF (International Security Assistance Force)91 i afgánské bezpečnostní 
složky. Na konvoj odvážející zachráněné občany České republiky ještě jednou zaútočili 
raketomety, druhý útok byl ale odvrácen a všichni se dostali do bezpečí americké základny.  
 Guvernér provincie odsoudil diplomatovo jednání. Konkrétně to, že měl s sebou 
pouze dva osobní strážce a podle guvernérova názoru to byl útok Talibanu. Při operaci na 
záchranu občanů České republiky zahynulo pět afghánských vojáků a sedm útočníků. 
Cestování diplomata České republiky pokračovalo ve stejném duchu, ale pro své cesty si 
vybírali bezpečnější oblasti.92 
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 Dav raboval na české ambasádě v Kongu. Ihned.cz. 7. IX. 2007 [cit. 2015-02-22].  http://zpravy.idnes.cz/dav-
raboval-na-ceske-ambasade-v-kongu-d7q-/zahranicni.aspx?c=A070907_194115_zahranicni_mad 
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 ROKOS, Milan. Na české ambasádě se rabovalo. Lidovky.cz. 7. IX. 2007 [cit. 2015-02-22].  
http://www.lidovky.cz/na-ceske-ambasade-se-rabovalo-dg8-/zpravy-
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 Vojenská mise v Afghánistánu pod vedením Severoatlantické aliance. 
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 Napadený diplomat: Budu jezdit do bezpečnějších míst. Idnes.cz. 2. V. 2007 [cit. 2015-03-05]. 
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7.4 Ghana 2008 
 
Konzula České republiky v Akkře napadli 25. března 2008 útočníci mačetou. Konzul 

Ondřej Soukup se s dalšími dvěma zaměstnanci zastupitelského úřadu České republiky vracel 
z pracovní večeře. Nikdo z posádky v automobilu si nevšiml, že vozidlo nezamklo před 
otevřením z venku. Vozidlo s konzulem zastavilo na křižovatce, kde k němu přistoupili dva 
útočníci s mačetou a chtěli osoby ve vozidlu okrást o cenné věci. V souladu s bezpečnostními 
pravidly, kterými se musí personál zastupitelského úřadu řídit, nikdo z posádky u sebe neměl 
nic cenného. Útočníci si svým činem přišli pouze na menší batoh s mobilem a bezcennými 
osobními věcmi. Při ohrožování posádky mačetou byl zraněn konzul České republiky, na své 
ruce utrpěl tržnou ránu.93 

 
7.5 Pákistán 2008 
  

Velvyslanec České republiky se stal 20. září 2008 obětí teroristického útoku na hotel 
Marriot (americká hotelová franchise), který byl doposud považován za jedno 
z nejbezpečnějších míst v Islámábádu. Teroristé před hotelem zaparkovali dodávku s více než 
tunou trhavin. Výbuch nepřežilo 52 lidí.  

 

 
 

Obr. 5: Kráter po výbuchu dodávky plné trhaviny.94 
 
Velvyslanec Ivo Ždárek žil v hotelu, protože budova velvyslanectví procházela 

rekonstrukcí za účelem zvýšení bezpečnosti. Těsně po výbuchu volal na velvyslanectví a žádal 
o evakuování z budovy hotelu. Po chvíli se mu snažili dovolat zpět a na hovor již neodpovídal. 
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 Českého konzula v Ghaně přepadli lupiči mačetou. Rozhlas.cz. 25. III. 2008 [cit. 2015-02-28].  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/ceskeho-konzula-v-ghane-prepadli-lupici-s-macetou--437047 
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 Recalling the Marriott Hotel Bombing – Perspectives from Islamabad. Changing Up Pakistan. 24. IX. 2008. 
[cit. 2015-02-28] https://changinguppakistan.wordpress.com/2008/09/24/recalling-the-marriott-hotel-
bombing-perspectives-from-islamabad/ 
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Po několika hodinách bylo jeho tělo identifikováno a pákistánský premiér zprávu potvrdil. Ivo 
Ždárek patřil mezi největší odborníky na problematiku jihovýchodní a střední Asie.95 
 
7.6 Afghánistán 2011 
 
 V Kábulu je oblast, kde se soustřeďují velvyslanectví, vládní budovy, sídla 
mezinárodních organizací, tzv. diplomatická čtvrť. Tyto oblasti jsou budovány zejména 
v zemích, kde bezpečnostní rizika jsou velmi vysoká. Soustředění v jedné části města je 
výhodné z důvodu společného zajišťování ochrany a bezpečnosti tím, že se sníží náklady  
a zvýší efektivnost, ale také proto, že se omezí nutnost opuštění bezpečné oblasti z důvodu 
návštěvy jiného velvyslanectví či vládní nebo mezinárodní organizace. 
 Přesto se 13. září 2011 došlo k narušení bezpečnosti diplomatické čtvrti v Kábulu. 
Sebevražední atentátníci v poledních hodinách obsadili diplomatickou čtvrť a svou agresi 
zaměřovali proti objektům západních zemí. K útoku se hned v jeho počátku přihlásilo hnutí 
Talibán, jehož mluvčí oznámil, že provádí masivní sebevražedný útok na místní i zahraniční 
sídla rozvědky. Konkrétně se jim jednalo o útok na budovu amerického velvyslanectví  
a centrálu Severoatlantické aliance a afghánské vládní budovy. Ale tímto útokem byla 
ohrožena celá čtvrť, takže i budova velvyslanectví České republiky. Povstalci byli těžce 
ozbrojeni a z diplomatické čtvrti se ozvalo nejméně šest výbuchů a střelba byla po celých 
dvacet hodin útoku neutichající.96 
 Generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen útok 
okomentoval tak, že cílem útoku je zmařit záměr přenášení odpovědnosti za zajišťování 
bezpečnosti jednotlivých oblastí země afghánským bezpečnostním složkám. Ke stejnému 
názoru se přikláněla i americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Právě proti 
Severoatlantické alianci a Spojeným státům americkým byl útok zaměřen s tím, že do celé 
situace bylo vtaženo mnohem více států, protože v napadené oblasti sídlí většina 
zahraničních velvyslanectví.97 
 Afghánské bezpečnostní složky s vojsky spojenců zahájili protiútok, vyklidili ulice  
a obyvatelům čtvrti zakázali vycházet a zdržovat se v blízkosti oken. Personál českého 
velvyslanectví se ukryl do krytu a žádný z občanů České republiky nebyl zraněn. Útok 
nejméně deseti Talibánců skončil po 20 hodinách, kdy byli dopadeni poslední dva povstalci, 
kteří se ukryli ve čtrnáctém patře výškové budovy a stříleli do okolních budov. Při této 
sebevražedné misi zemřelo 24 lidí mezi nimi i děti, když útočník se útočník odpálil před 
školou, a několik desítek zraněných.98 
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7.7 Egypt 2011 
 
 Ochranka velvyslanectví, na kterou si Česká republika najímá místní bezpečnostní 
agenturu, v Káhiře byla 15. července 2011 napadena třemi muži. V ranních hodinách přijeli 
na motorkách k budově velvyslanectví tři muži vybavení sečnými zbraněmi. Jednoho z členů 
ochranky před pozemkem ambasády polili neznámou kapalinou. Ochranka se útočníkům 
velice dobře postavila a ti se dali na útěk. Zadržen byl jeden z útočníků, Walid Mahmoud  
(27 let), ostatní dva pachatelé unikli.99 Posléze bylo zjištěno, že cílem útočníků bylo získání 
zbraní, které měla ochranka k dispozici, nikoli samotné napadení celé ambasády – a že 
incident nikterak nesouvisel s Českou republikou, což potvrdil i velvyslanec České republiky 
v Káhiře Pavel Kafka a dodal, že se jednalo o náhodnou aktivitu a nikdo ze zaměstnanců 
ambasády nebyl zraněn a ani nevznikly majetkové škody. Napadený člen ochranky byl 
převezen do nemocnice, ale jeho zranění nebyla závažná.100 
 
7.8  Ukrajina 2014 
 
 Dne 19. května 2014 byl evakuován generální konzulát České republiky v Doněcku, 
jeho mužská část. Děti a ženy byly evakuovány dříve. Důvodem evakuace konzulátu byla 
nadále se zhoršující bezpečnostní situace a neutichající boje v okolí generálního konzulátu. 
Povinnosti úřadu z části převzal nový honorární konzulát v Dněpropetrovsku.101 V polovině 
záři se objevila informace, že uzavřený generální konzulát byl obsazen příslušníky  
tzv. Doněcké lidové republiky. Ministerstvo zahraničních věcí tuto informaci popřelo  
a dodalo, že k obsazení konzulátu nedošlo, povstalci konzulát pouze prošli a po dvou 
hodinách jej opět opustili. Ministerstvo informace získalo od bezpečnostní služby, která 
uzavřený konzulát střeží.102 
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 Guards at Czech Embassy in Egypt Hurt. UPI. 14. VII. 2011 [cit. 2015-02-28].   
http://www.upi.com/Guards-at-Czech-embassy-in-Egypt-hurt/69961310645499/ 
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 Ochranku u české ambasády v Egyptě napadli tři muži, chtěli zbraně. Idnes.cz. 14. VII. 2011 [cit. 2015-02-28].  
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 Separatisté vnikli krátce do českého konzulátu v Doněcku. Tyden.cz. 16. IX. 2014 [cit. 2015-03-03]. 
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 Česko evakuovalo konzulát v Doněcku, otevírá ale Dněpropetrovsk. Idnes.cz. 19. VI. 2014 [cit. 2015-03-03]. 
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8. Cestování diplomatického personálu po přijímajícím státě 
 
 Cestování po přijímajícím státu kategorizovaného F nebo Fx je z hlediska zajišťování 
bezpečnosti není snadným úkolem. Podmínky, za kterých diplomat a jeho tým cestuje, se 
mohou měnit z minuty na minutu. Zajišťování budovy zastupitelského úřadu je v těchto 
státech také náročné, ale pokud je objekt správně vybrán a dostatečně zabezpečen není zde 
tolik prostoru pro náhodné jevy. Výše popsané bezpečnostní incidenty v Ghaně (2008)  
a v Afghánistánu (2007) složitost a nebezpečnost cestování po přijímajícím státě jenom 
potvrzují. 
 Na základě vlastních zkušeností, pana V., s cestováním po hostitelském státě uvádím 
jeho největší rizika:103 
 

 Běžná kriminalita – přepadení vozidla s cílem obohatit se (finance, automobil). 

 Teroristický čin – přepadení kolony převážející diplomata (VIP osobu) s úmyslem zabít 
či unést (výkupné, demonstrativní vražda). 

 Náboženské a etnické důvody – odlišná barva pleti, náboženské vyznání, státní 
příslušnost (pan V., který působí převážně v muslimských zemích, říká, že velice často 
je tázán na to, zda je občanem Spojených států amerických). 

 Politické důvody – političtí představitelé mohou ve svých prohlášeních urazit 
náboženské hodnoty či určitou skupinu obyvatel  

 „V nesprávný čas na nesprávném místě“ – útok, který je zacílen na někoho jiného 
(střelba, nástražné systémy). 
 
Základním předpokladem pro bezpečné cestování je jeho plánování dopředu, 

standardně je plánováno dva až sedm dní dopředu. Záleží na vzdálenosti, na konkrétním 
státě, zda se na místo jede poprvé. Před každou cestou je nutné provést rekognoskaci.104 
Velkou pomocí při tomto procesu jsou místní obyvatelé, protože jejich znalost terénu je 
nejlepší nebo je využíváno informací od mezinárodních organizací v zemi působících. 
Stanovena je hlavní cesta a cesta záložní. 

Každý diplomat před odjezdem do krizové oblasti ve státě zařazeného do kategorie 
Fx, kde je i osobní ochrana, musí postoupit výcvik s týmem, který bude zajišťovat jeho 
ochranu, aby byl srozuměn, jak bude tým v případě napadení postupovat. 

Cestování má svá pravidla. Vozidlo musí být při každém výjezdu zevnitř uzamčené. Na 
semaforech se musí zastavit, jen pokud je to nezbytně nutné, pokud je k tomu řidič vozidla 
nucen snaží se s vozidlem zajet ke krajnici, protože tak má prostor v případně nutnosti ujet. 
Vozidlo by mělo mít také dostatečný prostor před kabinou vozu, aby s ním bylo možné 
v případě potřeby jednoduše manipulovat. Samozřejmě pokud nastane krizová situace, 
posádka vozidla převážející diplomata nehledí na semafory ani na odřené blatníky, jediné 
podstatné je z místa se co nejrychleji dostat. V cíli cesty může diplomat z automobilu 
vystoupit, až když dostane od svého týmu pokyn.105 
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 Rozhovor s expertem panem V. Praha 15. X. 2014. 
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 Průzkum terénu (přehled o nemocnicích, základnách bezpečnostních sil, benzínových pumpách, hotelech), 
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 Rozhovor s expertem panem V. Praha 15. X. 2014. 
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V případě napadení platí pravidlo: „Dokud můžeš jet, tak jeď.“ Z vozidla se po 
napadení nikdy nevystupuje. Vystoupení z vozidla a následný boj je až to poslední, Stroj 
dokáže odolávat střelbě z ručních zbraní, tak je lepší být schovaný v automobilu, dokud to 
jde. Pokud by se střely začaly procházet poslední vrstvou pancéřovaného skla, je automobil 
opuštěn a oblast zaházena dýmovnicemi, které útočníkovi znesnadní vidění, a snažit se 
dostat do úkrytu. 
 Kolona se skládá ze dvou až tří vozidel, v některých zemích jsou ještě doprovázeny 
místní policií, na kterou v případě napadení neberou ohledy, protože týmy nejsou secvičeny 
a výcvik policie v těchto zemích je na špatné úrovni.106 
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 Rozhovor s expertem panem V. Praha 15. X. 2014. 
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Závěr 
 
Cílem studie bylo zhodnotit zajišťování bezpečnosti na zastupitelských úřadech České 

republiky v zahraničí. 
V první kapitole jsou popsány typy zastupitelských úřadů, které zastupují Českou 

republiku v zahraničí. Nejedná se pouze o všeobecně známé velvyslanectví. Česká republika 
je zastupována také generálními konzuláty, honorárními generálními konzuláty  
a honorárními konzuláty. Pro fungování těchto zastupitelských úřadů je stěžejní jejich 
personál, který je v této kapitole také rozebrán. Česká republika je ve světě také zastupována 
Českými centry, které světu přibližují tuzemskou kulturu a cestovní ruch (přírodní a kulturní 
památky). 

Druhá kapitola rozebírá aktuální stav a trendy zastupitelských úřadů České republiky 
a stávající trendy v o této oblasti. V kapitole jsou tabulkově znázorněná velvyslanectví  
a generálních konzulátů České republiky podle zastoupení na jednotlivých kontinentech. 
Z prostudování této kapitoly vyplývá, že Česká republika provozuje velice širokou síť 
zahraničních zastoupení, a proto se tuzemští občané při vycestování za hranice České 
republiky nemusí obávat, že v případě potřeby by se jim nedostalo pomoci. Příležitost pro 
zlepšení spatřuji na africkém kontinentě, kde velvyslanectví České republiky má ve své 
kompetenci více států a na jedno velvyslanectví tak připadá veliký region. Prvním krokem pro 
zlepšení této situace je otevření Visegrádského domu v Kapském městě, které usnadňuje 
občanům České a Slovenské republiky, Maďarska a Polska vyřešení určitých konzulárních 
služeb. V případě nezastoupení České republiky v určitém státě je zde ještě konzulární 
ochrana občanů členských států Evropské unie. 

Další kapitola se zaměřuje na aktuální stav a trendy teritoriálního pokrytí v návaznosti 
na hypotézu č. 1, ve které předpokládám, že v současné době dochází k nárůstu 
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Rok 2009 a rok následující moji hypotézu 
vyvracejí. V těchto dvou rocích došlo k trendu opačnému. Ministerstvo zahraničních věcí se 
rozhodlo pro rušení určitých zastupitelských úřadů, ve kterých neviděli žádnou přidanou 
hodnotu. Kapitola vyjmenovává konkrétní zrušené úřady. Ministerstvo ve zrušení vidělo 
prostor k úspoře státních financí. Ve většině případů se ukázalo, že předpoklad úspor nebyl 
až tak markantní. Zastupitelský úřad nejenom poskytuje diplomatické a konzulární služby 
občanů České republiky, ale také prezentuje Českou republiku v zahraničí v oblasti 
mezinárodního obchodu a ekonomické diplomacie. Zrušení zastupitelských úřadů ohrozilo 
právě ekonomickou diplomacii v určitých zemích. Významný propad mezinárodního obchodu 
bylo v Kolumbii. Ukázalo se, že obchodování mezi Českou republikou a Kolumbií 
zaznamenalo propad, protože kolumbijští obchodníci si museli víza a ostatní potřebné 
dokumenty k cestám do České republiky vyřizovat ve velvyslanectvích vzdálených až několik 
tisíc kilometrů. Ministerstvo zahraničních věcí si uvědomilo svůj špatný krok a většinu 
zavřených zastupitelských úřadů opět otevřelo. A i když docházelo převážně k uzavírání 
úřadů, objevily se i nové místa zastupující Českou republiku. Tento trend převládá 
i v současné době, kdy je kladen velký důraz na ekonomickou diplomacii a proexportní snahy. 
V roce 2015 má Česká republika vyslat do zahraničí další ekonomické diplomaty. 

Ve čtvrté kapitole je na základě informací získaných od experta pana V. popsáno 
zajištění bezpečnosti zastupitelských úřadů, postup při výběru pozemku a objektu pro 
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zastupitelský úřad a další bezpečnostní prvky, které jsou nutné. Zajišťování bezpečnosti  
a bezpečnostní prvky jsou odvislé od státu, ve kterém se zastupitelský úřad nachází. 
Ministerstvo zahraničních věcí má zpracovaný dokument, který úřady rozděluje do kategorií 
podle obtížnosti života. Pochopitelné je, že jinak bude vypadat zabezpečení velvyslanectví 
v Belgii a jinak v Kábulu. Kapitola podává informace o zvolení vhodného pozemku, oplocení, 
vstupních otvorů a dalších bezpečnostních prvků jako například kamerové systémy. S touto 
kapitolou souvisí i druhá hypotéza, vyjadřuje moje přesvědčení, že Ministerstvo zahraničních 
věcí postrádá dostatečné prostředky pro zabezpečení zastupitelských úřadů ve státech, které 
jsou politicky a bezpečnostně nestabilní a bezpečnostní riziko je v nich vysoké. Tato hypotéza 
mi byla potvrzena. Situace se zlepšila a došlo ke značnému pokroku, ale pořad není dosaženo 
takového stupně zajištění bezpečnosti, který by si diplomatický personál a ostatní personál 
na zastupitelských úřadech zasloužili. 

Pátá kapitola popisuje evakuaci zastupitelského úřadu a náležitosti evakuačního 
plánu, který musí mít zpracovaný a každoročně aktualizovaný každý zastupitelský úřad podle 
Směrnice pro činnost zastupitelských úřadů České republiky při mimořádných událostech, 
v krizových situacích a za válečného stavu. V kapitole je uveden i jeden příklad evakuace 
velvyslanectví České republiky v Tripolisu v červenci 2014. 

Šestá kapitola popisuje spolupráci Ministerstva zahraničních věcí s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu respektive s jeho podřízenými organizacemi Czech Trade a Czech Invest. 
Czech Trade je proexportní organizace, která si klade za svůj cíl podporu tuzemských 
obchodníků a poskytnutí pomoci v oblasti mezinárodního obchodu. Czech Invest se snaží  
o získání zahraničních investic ve prospěch České republiky. Oběma agenturám patří 
nezanedbatelný podíl na úspěchu České republiky ve zmíněných oblastech. Důležitost 
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí je nepopíratelná jednak z důvodů zajištění 
bezpečnosti českých občanů, ale také pro prosazování obchodních a politických zájmů. 

V poslední kapitole je uvedeno několik příkladů bezpečnostních incidentů, které byly 
spáchány ve vztahu k zastupitelským úřadům České republiky, k jeho personálu. Třetí 
hypotéza – předpoklad, že bezpečnostní incidenty, které měli dopad na zastupitelský úřad 
České republiky, nebo na jeho diplomatický personál, nebyly směřovány proti České 
republice, byla potvrzena. Všechny uvedené incidenty byly spíše souhrou nešťastných náhod 
nebo vyústěným nestabilní politické/bezpečnostní situace. Žádná z nich nesměřovala cíleně 
proti státu České republiky. 


