
  

 

 
  1 

DUBEN 2014  
 

 

 

 

Racionalizace sítě 
zastupitelských úřadů 

 
Martina Rubešková, Helena Schulzová,  

Tomáš Weiss 

 

 

 

 

 

 

Tato studie je výstupem projektu „Racionalizace sítě zastupitelských úřadů“ podpořeným 

Technologickou agenturou České republiky. 

 
 



  

 

 
  2 

DUBEN 2014  
 

 
Obsah 
 

Obsah ....................................................................................................................................................................................... 2 

Seznam zkratek ................................................................................................................................................................... 3 

1 Úvod ..................................................................................................................................................................................... 4 

2 Změny diplomacie a faktor členství v Evropské unii ....................................................................................... 6 

2.1 Přítomnost ve státech EU .................................................................................................................................... 7 

2.2 Fungování ve třetích zemích .............................................................................................................................. 8 
 

3 Přístup k optimalizaci sítě zastupitelských úřadů ve vybraných státech ............................................... 9 

3.1 Motivace ..................................................................................................................................................................... 9 

3.2 Reformy ................................................................................................................................................................... 10 
3.2.1 Způsoby rozmisťování úřadů ................................................................................................................. 10 
3.2.2 Majetek ............................................................................................................................................................ 11 
3.2.3 Podpůrné služby – ICT, účetnictví ........................................................................................................ 12 
3.2.4 Zaměstnanci .................................................................................................................................................. 12 

3.3 Ekonomická diplomacie ................................................................................................................................... 13 
3.3.1 Reformy samostatných ekonomických zastoupení Rakouska a Belgie ................................ 15 

3.4 Kolokace .................................................................................................................................................................. 15 
3.4.1 Kolokace s ekonomickým zastoupením ............................................................................................. 16 

3.5 Další alternativní formy zastoupení ............................................................................................................ 17 
 

4 Popis situace v České republice ............................................................................................................................. 19 

5 Metodika ......................................................................................................................................................................... 22 

6 Doporučení pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky .......................................................... 26 

Seznam použitých zdrojů ............................................................................................................................................. 29 

Přílohy ................................................................................................................................................................................. 31 

Příloha 1: Zkušební hodnocení vybraných zemí ............................................................................................ 31 

 
 



  

 

 
  3 

DUBEN 2014  
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MZV  Ministerstvo zahraničních věcí  

OSN  Organizace spojených národů  
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1 Úvod 

Svět se během posledních několika dekád výrazně změnil a společně s ním se mění i diplomacie, 

která zůstávala po dlouhá léta relativně neměnná. Právě ministerstva zahraničních věcí (MZV) 

evropských států představují obvykle jednu z nejstarších částí administrativního aparátu země, 

a proto bývají velmi konzervativní. Rozvoj komunikačních technologií, nástup globálních a 

sociálních médií, ale i posílení role nových aktérů v mezinárodních vztazích nastartoval v řadě 

zemí úvahy o tom, jak upravit a přizpůsobit diplomatické sítě. Finanční, ekonomická a dluhová 

krize posledních let nadto vytvořila, především v Evropě, silný tlak na veřejné rozpočty a ještě 

zesílila potřebu reformy. Diplomaté před sebou mají tedy zásadní úkol – pohybovat se s méně 

prostředky ve složitějším světě a neustále se adaptovat na nové výzvy. Tyto výzvy se nevyhýbají 

ani České republice (ČR) a české diplomacii. 

Tato stať chce odpovědět na otázku, jak se vybrané středně velké členské státy Evropské unie 

(EU) adaptují na nové výzvy v diplomacii, které plynou z institucionálního vývoje EU a vzniku 

Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a jež jsou spojené s nástupem moderních technologií 

v globalizovaném prostředí a v neposlední řadě i s omezenými rozpočty. Na základě srovnání 

těchto poznatků s českou situací jsou následně formulována doporučení a metodika pro návrh 

procesu optimalizace české diplomacie. 

Racionalizace práce diplomatů a diplomatických sítí je v současnosti na pořadu dne takřka ve 

všech státech EU. Hlavním mottem racionalizačního procesu bývá zefektivnění funkce sítě 

zastupitelských úřadů (ZÚ) a její zvýšená flexibilita a adaptabilita. V rámci EU lze nalézt celé 

spektrum různých řešení, avšak pro účely této studie byly vybrány čtyři státy, jejichž přístup 

může být pro Českou republiku zvlášť relevantní.  

Studie se zaměřuje všeobecně na změny v současné diplomacii a specificky zkoumá změny sítí 

zastupitelských úřadů Belgie, Nizozemska, Rakouska a Slovenska. Čtyři zkoumané země jsou 

svou velikostí a rozsahem sítě srovnatelné s Českou republikou, zároveň v současné době 

reformují své sítě zastupitelských úřadů, mění či vyjasňují pozici svých ekonomických 

diplomacií a všechny jsou zasaženy citelnými škrty v rozpočtu.  

Studie vychází ze série polostrukturovaných rozhovorů s představiteli ministerstev zahraničních 

věcí Belgie, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a České republiky, s ekonomickými a kulturními 

zastoupeními, příslušnými sektorovými ministerstvy a nezávislými experty. Rozhovory vznikaly 

v důvěrném režimu, respondenti odpovídali s příslibem zachování důvěrnosti, a proto nejsou 

v textu identifikováni. Vzhledem k tomu, že k tématu existuje jen omezené množství odborných  
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publikací,1 představují rozhovory pro tuto studii vůbec nejdůležitější zdroj informací, což 

s sebou nese riziko zkreslení skutečnosti subjektivním pohledem respondenta. V rámci možností 

byly proto informace ověřovány v průběhu dalších rozhovorů. Většina respondentů 

bezprostředně pracuje na analyzovaných reformách. V případě Slovenska byly rozhovory 

vedeny s představiteli různých administrativ, vzhledem k výměně tří vlád v poměrně rychlém 

sledu. Bylo pořízeno celkem třicet dva rozhovorů, které se uskutečnily od června do září 2013.2 

Studie reflektuje situaci ke konci listopadu 2013.  

Zbytek textu je strukturován následujícím způsobem: Nejprve je pozornost věnována změnám 

v diplomacii a faktoru členství daného státu v EU nejen vzhledem k přítomnosti v dalších 

členských státech, ale i v rámci fungování Unie ve třetích státech, respektive existence ESVČ. 

Další kapitola pak zkoumá přístup k optimalizaci sítě ZÚ ve vybraných státech, a to jak motivace 

reforem a jejich průběh, tak vliv ekonomické diplomacie na reformy a alternativní formy 

zastoupení. Následně je nastíněna současná situace v České republice a v závěrečných dvou 

částech autoři navrhují vlastní metodiku reformy sítě ZÚ a formulují doporučení pro MZV ČR.  

 

 

                                                             
1 Z velmi omezeného počtu odborných prací k tématu je třeba zmínit především výzkumnou činnost nizozemského 
think-tanku Clingendael, který pro finské ministerstvo zahraničí vytvořil studii Futures of Diplomacy (Hocking a 
Melissen 2012). V českém prostředí je pak nutno upozornit na policy paper Matse Brauna Potřebujeme kamenná 
velvyslanectví? Analýza alternativních typů diplomatických zastoupení (Braun 2012). Vlivem členství v EU na úkoly 
ambasád se věnuje článek Jozefa Bátory a Briana Hockinga EU-oriented Bilateralism: Evaluating the Role of the Member 
State Embassies in the European Union (Bátora a Hocking 2009). Z politických příspěvků k tématu lze za zásadní 
považovat projev Williama Hagua v Haagu 9. července 2012 (Hague 2012). 
2 Pokud není uvedeno jinak, jsou zdrojem informací v této studii právě rozhovory se zaměstnanci zkoumaných 
institucí a s experty. 
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2 Změny diplomacie a faktor členství v Evropské unii 

Přestože teoretici mezinárodních vztahů nějakou dobu – především v souvislosti s rozpadem 

bipolárního světa a rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT) – předvídali krizi 

diplomacie, a někteří dokonce její konec, zdá se, že dnes se přiklánějí k názoru, že diplomacie a 

fyzická existence ambasád v zahraničí naopak na významu nabývá (Hocking a Melissen 2012). 

Diplomacie si do určité míry zachovává své tradiční úkoly, ale zároveň se rejstřík jejích nástrojů 

a přístupů musí přizpůsobovat. Samo prostředí mezinárodních vztahů se za poslední léta 

zásadně změnilo, došlo k navýšení nejen počtu států, ale i aktérů ovlivňujících zahraniční 

politiku (např. občanská společnost, neziskové organizace, mezinárodní organizace, nadnárodní 

firmy), a současně se změnil i druh hrozeb ohrožujících národní zájmy států. Práce diplomatů je 

díky masmédiím a novým médiím vystavena podrobnému zkoumání veřejností. 

V globalizovaném světě propojeném novými technologiemi není partnerem diplomata jen stát, 

do něhož je vyslán, ale mnohem širší škála vládních i nevládních aktérů jak doma, tak 

v zahraničí. Od diplomatického sboru se tedy ve výsledku očekává, že bude nejen vyjednávačem 

a vykonavatelem politik, ale také facilitátorem občanských sítí, který je schopen vyhledávat 

partnery z řad občanské společnosti a nevládních aktérů (Melissen 2012) a přitom komunikovat 

s celou řadou domácích i zahraničních vládních aktérů. 

Tento posun je patrný ve většině světových diplomacií, v zemích Evropské unie je ještě 

amplifikován rozsáhlou unijní agendou, kterou se dnes zabývá doslova každé ministerstvo 

členských států. Ministerstva zahraničních věcí spolu s diplomaty tak přicházejí o monopol na 

zahraniční politiku. V případě EU se například debatuje o tom, že dochází ke stírání hranice mezi 

domácí a zahraniční agendou a zda je vůbec možné považovat politiky EU za doménu 

ministerstev zahraničních věcí. Změna je patrná i na práci diplomatů, kdy komunikace 

zastupitelských úřadů s jednotlivými sektorovými ministerstvy silně narostla (Uilenreef 2013). 

S rozvojem moderní technologie ztrácí diplomat jeden ze svých základních úkolů, tedy předat 

rychle informace do ústředí. Dnes spočívá přidaná hodnota diplomata především v hlubokém 

pochopení a analýze specifické situace v daném státě využitelné pro tvorbu politik. Agenda navíc 

prudce narůstá v konzulární oblasti, neboť v dnešním globalizovaném světě občané více cestují a 

očekávají pomoc v nouzi od svých ambasád v zahraničí, zvyšuje se počet žádostí o víza, žádostí o 

pomoc v podpoře exportu a podnikání v zahraničí.  

Staronovým atributem práce diplomata se stala ekonomická diplomacie, která se transformovala 

od dob bipolárního světa, kdy byla silně provázána s prodejem obranných a vojenských systémů. 

Dnes je napojena na politický aspekt diplomacie, kdy politické priority ovlivňují ekonomickou 

diplomacii a zároveň ekonomická diplomacie ovlivňuje politické priority.  

Zcela zásadním faktorem reforem ministerstev zahraničních věcí a sítí zastupitelských úřadů ve 

světě byla především ekonomická krize, která měla za následek plošné snižování veřejných 
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rozpočtů. Téměř každý stát se musel těmto novým okolnostem přizpůsobit, a tak se leitmotivem 

reforem diplomatických sítí, nejen v zemích EU, stává heslo „dělat více s méně prostředky“. 

Většina zahraničních služeb byla zasažena drastickými škrty a téměř žádná se nevyhnula 

bolestným zásahům do svého fungování. V posledním desetiletí tak byly především evropské 

země nuceny svá zastoupení uzavírat či redukovat jejich osazenstvo, čímž byly donuceny k 

celkové revizi svého zastoupení v zahraničí. Dnes se snaží najít jeho ideální formu, která se 

prozatím vyznačuje vysokou flexibilitou a minimální velikostí.  

Evropský integrační proces je důležitým faktorem debaty o racionalizaci národní diplomatické 

sítě v členských státech. Se členstvím v EU se úkoly ambasád v ostatních členských státech mění, 

protože řadu bilaterálních i multilaterálních témat řeší sektorová ministerstva přímo mezi sebou 

nebo skrze Brusel. Integrace má ovšem dopad i na zastoupení ve třetích zemích, kde je zapotřebí 

koordinovat politiku v rámci EU a navíc se státy o některé úkoly dělí s Evropskou službou pro 

vnější činnost.  

2.1 Přítomnost ve státech EU 

Velvyslanectví v ostatních členských státech EU už nemusejí dnes fungovat jako prostředník 

mezi svými vládami. Politici i úředníci téměř všech ministerstev se pravidelně setkávají 

v Bruselu na jednáních Rady a jejích pracovních skupin, respektive Evropské rady. Díky 

rychlému vývoji technologií se mohou ministerští úředníci propojovat přímo, bez 

zprostředkování zastupitelskými úřady. Navíc se stírá rozdíl mezi zahraniční a domácí politikou, 

když do pravidelného kontaktu se zahraničím vstupují vedle ministerstva zahraničí v podstatě i 

všechna sektorová ministerstva. Vyvstává tak otázka, jaký význam má přítomnost v dalších 

členských státech. Podle slovenského politologa Jozefa Bátory lze v tomto směru rozlišit dva 

modely transformace, které probíhají v rámci sítě velvyslanectví členských států v EU.  

 

1) Jedním směrem se vydala například Francie, která přikládá zásadní význam 
předjednávání témat s institucemi v ostatních členských státech. Snaží se proto posílit 
své diplomatické mise, především o pracovníky z jiných ministerstev. Hlavním důvodem 
tohoto postupu je nedostatek času na projednání témat až na pracovních skupinách a ve 
výborech v Bruselu. Zaměstnanci sektorových ministerstev mají hlubší vhled do 
jednotlivých politik, a mohou tak předjednat záležitosti, které Francie považuje za 
předmět svého zájmu.  
 

2) Opačným přístupem se vyznačuje například Švédsko, které se v roce 2010 rozhodlo 
uzavřít některé své bilaterální mise v členských státech a nahradilo je tzv. létajícími 
velvyslanci. Hlavní argument Švédů je paradoxně stejný jako francouzský – pokročilá 
integrace. Podle Švédů integrace umožňuje omezit přítomnost v některých členských 
státech, neboť dochází k dostatečnému setkávání a navazování kontaktů mezi 
ministerstvy v Bruselu.  
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Vlivu členství v EU na činnost ambasád členských států se věnuje tzv. Paschkeho zpráva 

(Paschke 2000), kterou si nechalo vypracovat německé ministerstvo zahraničních věcí. Německý 

velvyslanec Paschke v ní analyzoval na základě svých návštěv čtrnácti německých 

zastupitelských úřadů v členských státech EU změnu práce velvyslanectví. Analýza potvrzuje 

silný vliv evropské integrace na definici agendy, které ambasády v členských státech musejí 

plnit, a rozhodně odmítá, že by jejich přítomnost ztratila svůj význam. Podle Paschkeho ovšem 

může evropská spolupráce úspěšně probíhat pouze na základě dobře fungujících bilaterálních 

vztahů. Vedle bilaterální a multilaterální diplomacie tak vzniká dle Paschkeho nová tzv. evropská 

diplomacie, což musí být reflektováno v organizaci a způsobu práce velvyslanectví v EU. Hlavní 

přidanou hodnotu těchto velvyslanectví vidí Paschke především v tzv. veřejné diplomacii, kdy 

velvyslanec musí představit zájmy svého státu v rámci evropské integrace nejen vládě přijímající 

země, ale i jejím obyvatelům, zaměřit se na kulturní prezentaci své země či na konzulární 

činnost. 

2.2 Fungování ve třetích zemích  

Spolu s členstvím v EU přibývá zastupitelským úřadům ve třetích zemích potřeba komunikovat a 

koordinovat činnost s úřady ostatních členských států. Tradiční funkce, tedy především 

komunikace s orgány hostitelského státu, se zatím nijak zásadně nemění. Významnější změny by 

ovšem v budoucnu mohly souviset se vznikem Evropské služby pro vnější činnost. 

Vznik ESVČ byl u některých států spojen s velkým očekáváním, které se však doposud 

nenaplnilo. Především malé státy původně doufaly v převzetí především vnější konzulární 

agendy (tedy služeb pro občany ze států mimo EU, jako je například vízová agenda), což by 

značně ulehčilo jejich vlastním zastupitelských úřadům. Proti tomu se však jasně postavili 

někteří velcí hráči, především pak Velká Británie, pro niž je jakákoli role ESVČ v konzulární 

problematice nepřijatelná, a v nejbližší době nelze očekávat žádnou významnější změnu postojů. 

Jednoznačným úspěchem zatím není ani další z potenciálních přínosů služby, kterým se mohlo 

stát poskytování informací a analýz ze zemí, v nichž členské státy nejsou zastoupeny. Vzhledem 

k okolnostem jejího vzniku ale službě, jež stavěla na původní síti zastoupení Evropské komise, 

chybí dostatečná expertiza v politických otázkách a členské státy si prozatím stěžovaly na 

neuspokojivou rychlost zpracovávání zpráv i kolísavou kvalitu materiálů. Nelze však opomenout 

skutečnost, že ESVČ vznikla teprve před třemi lety a její komunikační kanály a sítě se teprve 

usazují. V roce 2013 byla zahájena debata o revizi ESVČ, která by měla vyhodnotit dosavadní 

fungování a navrhnout jeho zlepšení. Není nicméně pravděpodobné, že by došlo k výraznější 

proměně, důvodem je kromě nezájmu některých států i důraz na zachování rozpočtové 

neutrality služby.  



  

 

 
  9 

DUBEN 2014  
 

3 Přístup k optimalizaci sítě zastupitelských úřadů ve vybraných státech  

Zkoumané státy, tedy Belgie, Nizozemsko, Rakousko a Slovensko, mají odlišné motivace 

k reformám a rozdílný způsob modernizace diplomatických sítí, ale u žádného z nich nelze zcela 

oddělit reformy sítě zastupitelských úřadů od funkčních změn na ministerstvech samotných. 

Země se ve snaze ušetřit upínají především k alternativním formám reprezentace, jako jsou 

například létající velvyslanci, kolokace nebo vytváření regionálních center. Všechny zkoumané 

státy však jednoznačně došly k závěru, že racionalizace a pravidelné úpravy sítě zahraničních 

zastoupení jsou zcela běžným, a dokonce nezbytně nutným procesem. Sítě je třeba budovat 

flexibilně a přitom počítat s tím, že v podstatě nikdy nedosáhnou své finální podoby. Je nutné je 

neustále upravovat v závislosti na politických prioritách, rejstříku služeb, který je od zastoupení 

požadován, podle ekonomických možností i vývoje jednotlivých teritorií. 

Evropská služba pro vnější činnost nehrála v současných reformních snahách zkoumaných států 

významnou roli, ačkoliv všechny v ní do budoucna vidí jistý potenciál. V současné době se zdá, že 

jejím hlavním přínosem je možnost kolokace. Ta je sice procedurálně poměrně náročná, ale 

v situaci, kdy státu stačí omezená forma zastoupení, je kolokace s ESVČ výhodná a vhodná. 

Očekávání od ESVČ jsou značně odlišná – některé státy by ocenily možnost alespoň omezené 

konzulární činnosti v rámci ESVČ, nebo aby ESVČ mohla suplovat zdroj informací o teritoriu. 

Faktorem při úpravě sítí zastupitelských úřadů se ale ESVČ může stát až podle toho, jakým 

směrem bude pokračovat její vývoj.  

Přestože každé ministerstvo přistupuje k reformám jinak, všechna bez výjimky se potýkají s 

vnitřní rezistencí vůči změnám. Úspěšnost reforem je úzce spjatá s přístupem diplomatů a 

dalších zaměstnanců ministerstev, protože právě oni tyto reformy uvádí v praxi.  

Někdy je pro zaměstnance obtížné adaptovat se na nový způsob práce, což je patrné na příkladu 

utajování dokumentů. V současnosti se vzhledem k moderním informačním technologiím i na 

zastupitelských úřadech snižuje objem informací, které je nutné či rozumné udržovat v určitém 

stupni utajení. Diplomaté přesto často informace nadbytečně utajují, což je spojeno s 

administrativní zátěží a omezením možnosti zapojení místních sil do činnosti zastupitelských 

úřadů. 

Přehledně shrnuje reformy ve vybraných zemích Tabulka 1 (str. 18). 

3.1 Motivace 

Motivace pro reformu zastupitelské sítě byla ve všech čtyřech zkoumaných státech odlišná. Škrty 

v rozpočtech ministerstva sice nikde nebyly hlavním důvodem reforem, ale je zřejmé, že 

ekonomická krize a její důsledky reformy zcela zásadně ovlivnily. Nejradikálněji se k reformám 

postavilo nizozemské ministerstvo zahraničních věcí, které vytvořilo zcela nezávislou externí 
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komisi. Tato komise vydala v květnu 2013 průběžnou zprávu Modernising Dutch Diplomacy, v 

níž volá především po změně pojetí přístupu k diplomacii a způsobu, jakým mohou diplomaté ve 

světě pracovat. Nutno podotknout, že přestože finanční situace nebývá v souvislosti 

s racionalizací nizozemské diplomacie explicitně spojována, je rozhodně jedním z faktorů. Státní 

správa prošla v posledních letech hned několika vlnami škrtů a ty budou pravděpodobně 

pokračovat minimálně do roku 2018, čemuž se ministerstvo zahraničních věcí musí nutně 

přizpůsobit. Reformy, které jsou v současné době nezávislou komisí navrženy, však vyžadují 

určité počáteční investice, a tudíž není jisté, zda budou odsouhlaseny. 

Počátek procesu racionalizace sítě ZÚ na belgickém MZV se datuje do období před rozpočtovými 

škrty. V současné době se Belgie snaží na základě kvantitativní analýzy koncepčně zefektivnit 

svou síť ZÚ, aby odpovídala jejím potřebám a zájmům v zahraničí. Předpokládá se, že 

s efektivitou přijde i snížení nákladů, které je dnes z důvodu finančních škrtů nutné, avšak spíše 

ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Okamžité úspory ministerstvo však neočekává. 

V případě Rakouska a Slovenska nepřinášejí reformy zásadní revoluci, ale přicházejí postupně. 

Snahou obou ministerstev je především přizpůsobit se novým podmínkám okolního světa, 

maximalizovat přidanou hodnotu diplomatů za minimálních nákladů a tak jejich práci 

zefektivnit. Relativně nová a moderní síť ZÚ Slovenska dnes nenutí ministerstvo k zásadní revizi. 

Během posledních let došlo k rozšíření kompetencí ministerstva, ke snížení rozpočtu a snížení 

počtu pracovníků, čemuž se ústředí i síť musely nutně přizpůsobit, stále však existuje možnost 

navýšit efektivitu v určitých oblastech (informačních technologií, komunikace, kolokace atd.). 

Stejně tak i v Rakousku urychlila finanční krize reformy, které byly započaty již v předchozím 

období, a tak se úspora nákladů stala jednou z hlavních motivací posledních změn. 

3.2 Reformy  

Zkoumané státy se na měnící se prostředí adaptují rozdílně, některé postupnými reformami, jiné 

přicházejí s naprostou změnou přístupu. To vyplývá i ze specifik jednotlivých sítí a jejich 

rozdílného rozmístění po světě.  

Nizozemsku nejde pouze o přehodnocení vlastní přítomnosti ve světě, ale o co největší 

zefektivnění práce diplomatů a maximální flexibilitu. Belgické ministerstvo zahraničních věcí se 

prozatím zaměřilo na síť zastupitelských úřadů, která by měla odpovídat zájmům státu, a 

v současné době stále přehodnocuje svoji přítomnost v různých regionech. V dalších krocích lze 

očekávat reformy dotýkající se i samotného ústředí. V případě Rakouska a Slovenska nelze 

hovořit o zásadních reformách, oba státy se spíše postupně zaměřují na zefektivnění práce 

prostřednictvím změn v účetnictví, informačních technologiích apod.  

3.2.1 Způsoby rozmisťování úřadů  

Na samotnou metodu rozložení sítě zastupitelských úřadů se zaměřila v posledních letech 

především Belgie, která se snaží o optimalizaci v limitech současného rozpočtu na základě 
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vypracované vnitřní analýzy. Belgičané ohodnotili ve třech kategoriích (politické, ekonomické a 

konzulární) a podle řady kritérií v rámci těchto kategorií důležitost všech států světa z hlediska 

národních zájmů, následně výsledky porovnali s aktuální sítí a jejími náklady. Na základě této 

analýzy již bylo uzavřeno několik úřadů, další vlna zavírání a otevírání bude pravděpodobně 

následovat. Tyto změny se však nedotýkají pouze otevírání či uzavírání ZÚ, ale i navyšování a 

snižování počtu belgických diplomatů na jednotlivých úřadech. Podobné hodnocení sítě na 

základě přesných kritérií má i Nizozemsko. Podle autorů analýzy i oslovených diplomatů však 

nelze diplomatickou přítomnost hodnotit čistě kvantitativně. Naopak veškerá rozhodnutí o 

otevření či uzavření zastupitelských úřadů jsou ve svém důsledku rozhodnutími politickými, 

přičemž hodnocení jsou pouze pomocným materiálem. Nizozemsko se pokouší zachovat svá 

zastoupení na co nejvíce místech i za cenu minimální přítomnosti, aby ji v případě potřeby 

mohlo flexibilně navýšit. Plánuje především snížení počtu konzulárních pracovníků, neboť 

vzhledem k digitalizaci všech dokumentů se zvyšuje možnost konzulární agendu vykonávat 

distančně. Rakousko svou síť ZÚ hodnotí pravidelně a v roce 2009 došlo k vlně zavírání. Nyní 

však převažuje snaha síť stabilizovat a zaměřit se na zefektivnění práce nejen diplomatů, ale i 

ústředí. Na Slovensku proběhly v posledních sedmi letech tři vlny reforem, které měly různé cíle, 

lišily se metodami jejich naplnění a měnily se v závislosti na změně vlád.  

Především „staré“ členské státy přehodnocují své rozhodnutí z roku 2004 být přítomný ve všech 

členských státech EU. Belgie tak například uzavřela své velvyslanectví na Maltě. Pro všechny 

zkoumané státy je však přítomnost vlastních diplomatů v členských státech EU stále důležitá i 

kvůli možnosti předjednávat evropská témata. Od žádného z těchto států tak nelze očekávat vlnu 

zavírání zastupitelských úřadů v členských státech EU, k níž se v nedávné minulosti odhodlalo 

Švédsko, rozhodně však budou dané státy rozmýšlet o alternativních způsobech zastoupení. 

Některé zkoumané státy uvažují o možnosti regionalizace, tedy mít například zastupitelský úřad 

pouze v jednom z baltských států, který by svou činností pokrýval zbývající dva státy. Belgie se 

navíc snaží o koncentraci misí v případě přítomnosti více ambasád v jednom městě 

(bilaterálních a multilaterálních ambasád) a přesouvá je pod společnou střechu, díky čemuž 

snižuje náklady.  

3.2.2 Majetek  

Ve většině zemí představuje důležitý aspekt reforem racionální přístup k majetku. Rigidnější 

přístup panuje na slovenském ministerstvu zahraničních věcí, které získané finance vrací do 

státního rozpočtu, tedy ministerstvu financí (MF), což má za následek vlažnější přístup k prodeji 

majetku. Zdá se, že předchozí administrativy viděly v jeho systemizaci značný přínos a 

pokoušely se i o prodej některých budov. U ostatních sledovaných států lze vysledovat 

hospodárnější přístup k vlastnímu majetku v zahraničí, neboť na rozdíl od Slovenska mohou 

ministerstva se získanými prostředky za prodej nakládat – v případě Belgie alespoň do konce 

fiskálního období, v případě Nizozemska a Rakouska vzniká rezervní fond ministerstva. Všechny 

státy mají své databáze nemovitostí, kde mají přehled nejen o vlastnictví budov, ale i o tom, kde 

jsou budovy pro zastupitelské úřady pronajímány a do jaké míry se využívají. Nejradikálněji se 



  

 

 
  12 

DUBEN 2014  
 

k prodeji svého majetku v zahraničí staví Nizozemsko, které odhodlaně prodává veškeré budovy, 

pro něž nemůže najít dostatečné využití. Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí v tomto 

přístupu vidí i podporu své image jakožto moderního státu, k němuž se okázalé paláce příliš 

nehodí. V současné době dochází dokonce k přeměně kanceláří ministerstva na otevřené 

prostory bez fixních pracovních míst pro jednotlivé zaměstnance. Ani belgické ministerstvo 

zahraničních věcí se v tomto směru nebrání prodeji budov v zahraničí, které jsou pro něj 

nevyužitelné, i když preferuje možnost nabídnout prostor ve vlastních budovách ke kolokaci. 

Stejný přístup volí i Rakousko, to ale zároveň nakupuje budovy, které mělo doposud pouze 

v pronájmu, což bývá z dlouhodobého hlediska nevýhodné. Pro ministerstva zahraničních věcí je 

tak hospodárné zacházení s majetkem jednou z hlavních možností, jak ušetřit finanční 

prostředky.  

3.2.3 Podpůrné služby – ICT, účetnictví  

Navýšení efektivity práce diplomatů nelze oddělit od modernizace podpůrných služeb – 

především v oblasti ICT a účetnictví. Hlavním cílem reforem je, aby se diplomat nemusel věnovat 

administrativním činnostem vůbec nebo se jim věnoval jen minimálně. Moderní přístupy 

(například digitalizace archivu, digitalizace účetnictví) umožňují přesun části pracovních 

povinností z beder zastupitelských úřadů. Nizozemsko například vytvořilo regionální servisní 

centra (tzv. huby), které zajišťují administrativní a účetní podporu jednotlivým velvyslanectvím 

v regionu. Hlavním měřítkem je co největší efektivita, je tedy možné, že v budoucnu dojde k 

přesunutí práce pouze do toho z nich, který bude nejlevnější, či dokonce do centrály v Haagu. 

Stejnou reformu v oblasti účetnictví podniklo i Slovensko, zde je však reforma komplikována 

nedokončenou digitalizací státní správy. Snižování množství administrativní činnosti, které musí 

zastupitelské úřady vykonávat, však potenciálně omezuje možnosti zaměstnanců ministerstev 

zahraničních věcí vyjet do zahraničí, což může vyvolávat vnitřní rezistenci vůči reformám. 

Výjezdy do zahraničí diplomatům totiž umožňují kariérní postup a vyšší finanční ohodnocení. 

Rakousko vytvořením moderního informačního systému umožnilo najatým místním silám 

omezenější přístup, než mají samotní diplomaté. Místní síly tak mohou vykonávat některé 

administrativní úkony.  

3.2.4 Zaměstnanci  

Ve všech zkoumaných státech dochází ke snižování počtu pracovníků ministerstev zahraničních 

věcí, důsledkem je i snižování počtu vyslaných diplomatů na zastupitelských úřadech. 

Ministerstva se snaží najít alternativní přístup k personální politice – především v možnosti 

najímání místních sil, což je i trend v rámci šetření vlastních nákladů. Pro Nizozemsko, Belgii či 

Rakousko je najmutí místní síly levnější než vyslání vlastního diplomata z ústředí. V těchto třech 

státech se tak dnes již většina zaměstnanců v zahraničí lokálně najímá.3 V Belgii se o možnosti 

                                                             
3 U Nizozemska lze najít nejvíce najatých místních sil, ze všech čtyř států, v poměru k zaměstnancům z ústředí. MZV 
má v zahraničí okolo 3200 zaměstnanců, z toho 1000 vyslaných z Haagu (ze všech ministerstev) a 2200 místně 
najatých.  
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využití místních sil i na odbornější práci, kterou doposud vykonávají diplomaté vyslaní z ústředí, 

teprve uvažuje. Nizozemské MZV je v tomto směru dále – na zastupitelských úřadech najímají 

místní síly (ať už nizozemské občany, či místní obyvatele) i na analýzy a odbornou činnost, 

neboť jejich hlavním přínosem, vedle nízkých nákladů, je znalost místního jazyka, prostředí, 

legislativy i vybudovaná síť místních kontaktů. Snižování celkového počtu administrativních 

pracovníků je pak u těchto států možné především díky digitalizaci agendy či vytvoření tzv. 

regionálních center. Slovensko z finančního hlediska naopak využívá místní síly pouze ve 

státech, v nichž je to finančně výhodné, a na pozice, které nevyžadují kvalifikaci. Využívání 

místních sil na kvalifikovanější práci je i směrem, kterým se vydávají například ekonomická 

zastoupení belgických regionů či Rakouska.  

Přestože bezpečnost zůstává jistým limitem v možnosti najímání místních sil, na většině 

zkoumaných zastupitelských úřadů se dnes již v takové míře nepracuje s utajovanými 

informacemi či zde existuje informační systém, který umožňuje stanovit úroveň přístupu 

jednotlivých uživatelů, takže místní síly mohou plnit široké spektrum úkolů.  

3.3 Ekonomická diplomacie 

Každý ze zkoumaných států pojímá své ekonomické a obchodní zastoupení v zahraničí jiným 

způsobem. V Nizozemsku i na Slovensku došlo v posledních letech k inkorporaci ekonomických 

zastoupení přímo do struktur ministerstev zahraničních věcí, v Rakousku a Belgii fungují 

ekonomická zastoupení separátně. V Rakousku má ekonomické zastoupení v zahraničí pod 

svými křídly Hospodářská komora Rakouska a v Belgii se vzhledem k federativnímu uspořádání 

země starají o ekonomická zastoupení jednotlivé regiony. 

Nejjasněji oddělené ekonomické zastoupení má ze sledovaných států Belgie, existuje zde sice 

systém sdílení pravomocí federálního ministerstva zahraničních věcí a regionů, regiony si však 

drží exkluzivitu v rámci podpory exportu. Regiony si tak prostřednictvím svých exportních 

agentur – Flanders Investment and Trade (FIT), Agence wallonne à l'exportation et aux 

investissements étrangers (AWEX), Bruxelles Invest & Export – budují síť zahraničních kanceláří 

podporujících činnost belgických firem ve světě. Zastupitelské úřady mívají často vlastního 

ekonomického diplomata, předmětem jeho činnosti ale není přímo podpora exportu. 

Spolupráce4 agentur a MZV je relativně konstruktivní, zastupitelské úřady se pokoušejí 

kolokovat s ekonomickými zastoupeními, pokud to okolnosti dovolují, a i jednotlivé agentury 

udržují funkční vztah mezi sebou navzájem. Zástupci regionálních agentur mívají většinou 

v zahraničí diplomatický status, což sami považují za výhodu. Regionální agentury bývají 

akreditovány jako součást ambasády, pokud to přijímající země akceptuje.  

                                                             
4 V době vzniku tohoto textu probíhala jednání o revizi smlouvy mezi federálním ministerstvem a regionálními 
agenturami, jejich výsledek ale nebyl znám.  
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Spolková republika Rakousko má poměrně specifický systém zahraničního zastupování 

v ekonomických a obchodních záležitostech; to má totiž na starosti hospodářská komora, v níž 

mají rakouské firmy členství povinné. Samotná ekonomická zastoupení jsou téměř vždy 

akreditována jako součást ambasády Rakouska, většinou přímo jako obchodní oddělení 

vyslanectví v té které zemi. Navenek tak vystupují jednotně, přestože jde de facto o dvě 

separátní entity. Zástupci hospodářské komory v zahraničí vyslaní přímo z Vídně mají 

diplomatický status a také musí získat bezpečnostní prověrku. Hospodářská komora a 

ministerstvo si do personální politiky vzájemně nezasahují a spolupráce v zahraničí se 

uskutečňuje v podstatě na bázi dohody. Mezi zastupitelskými úřady a ekonomickým 

zastoupením probíhá většinou čilá komunikace. 

V případě Slovenska i Nizozemska, kde měla ekonomickou diplomacii původně na starosti 

ekonomická ministerstva, došlo v posledních letech k převedení této agendy pod MZV. Na 

Slovensku se samotný převod uskutečnil v roce 2010, ale důležitým aspektem bylo také 

sjednocení agendy a začlenění do struktur MZV. Pro podporu ekonomických úseků ambasád tak 

vznikla v ústředí nová sekce. Převod docílil značného ušetření nákladů na prostory, vozový park 

i podpůrné služby v zahraničí.  

K převedení ekonomického zastoupení země pod MZV došlo i v Nizozemsku, což na rozdíl od 

průběhu na Slovensku vyžadovalo jen relativně málo reorganizace, protože činnost obou 

institucí byla silně provázána jak funkčně, tak i personálně. MZV si s ministerstvem hospodářství 

cíleně vyměňovalo zaměstnance již od roku 1995. Ekonomická diplomacie byla vnímána 

dlouhodobě jako jedna z nejdůležitějších aktivit nizozemské exekutivy v zahraničí a spolupráce 

obou ministerstev jako nutná. Důvodem výměny zaměstnanců bylo jak navázání vztahů mezi 

oběma úřady, tak vzájemná detailní znalost agendy.  

Ve všech státech proběhla debata ohledně efektivity ekonomických diplomatů zaměřená na 

otázku jejich přidané hodnoty – tj. ve kterých státech mohou představovat největší přínos. 

Například na Slovensku je tento posun zvlášť patrný, protože spolu s výměnou ministrů došlo i 

ke změně taktiky rozmístění ekonomických diplomatů. Před příchodem ministra Dzurindy byli 

ekonomičtí diplomaté umisťováni především ve státech EU. Mezi lety 2010–2012 došlo 

k přehodnocení a diplomaté byli vysíláni na nové trhy a některé státy EU byly pokryty 

z Bratislavy. V roce 2012 nová vláda tento postup zrušila a ekonomičtí diplomaté jsou opět 

posíláni i do zemí EU. Argumentem pro soustředění podpory obchodu do států EU je fakt, že 

obchodní výměna probíhá většinou právě mezi členskými státy. Argumentem pro jejich 

umisťování na nové trhy je, že v silném právním prostředí Unie firmy státní podporu v podstatě 

nepotřebují a že ta je naopak důležitější v rozvíjejících se zemích, kde je vymahatelnost práva 

mnohdy složitější.    

Nizozemsko je oproti Slovensku v poněkud komfortnější situaci, protože nizozemské firmy mají 

podstatně rozsáhlejší zkušenosti s exportem než firmy slovenské. Ministerstvo zahraničních věcí 
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sice mírně posiluje ekonomická zastoupení v teritoriích, v nichž nejsou nizozemské zájmy dosud 

příliš rozvinuté, na druhou stranu nepřistoupilo ke stahování ekonomických diplomatů ze zemí 

EU. Spíše tu dochází k posunu agendy všech diplomatů, kdy prakticky všichni členové 

diplomatického sboru mají být schopni podporovat nizozemské obchodní zájmy v zahraničí.  

Podobně jsou na tom AWEX a FIT – obchodní zastoupení belgických regionů. Obě tyto 

organizace se sice snaží zaměřit na nové trhy, to ale rozhodně neznamená zavírání nebo nějaké 

zásadní snížení počtu zaměstnanců působících v členských státech EU. Rakouská síť 

hospodářských zastoupení sice také pravidelně upravuje síť, ale ani zde nedochází 

k významnému oslabení zastoupení ve státech Unie. Kanceláře ekonomického zastoupení 

v zemích bezprostředně sousedících s Rakouskem patří naopak mezi ty úplně nejvytíženější 

právě proto, že je obchodní výměna se sousedními státy nejvýznamnější.  

3.3.1 Reformy samostatných ekonomických zastoupení Rakouska a Belgie 

Ekonomická zastoupení Belgie a Rakouska přistoupila v posledních letech k reformám 

zaměřeným na efektivitu sítě, přestože ani jedno nečelilo nějakému zásadnímu finančnímu tlaku, 

a tedy významné redukci svých sítí či služeb. Financování ekonomických zastoupení Rakouska je 

zajištěno z členských příspěvků rakouských firem, belgická ekonomická zastoupení jsou 

financována z rozpočtů regionů. 

Rakouské ekonomické zastoupení se snaží být velice flexibilní, rychle reagovat na změny 

potřeby pokrytí zemí. Výhodou je rychlá zpětná vazba od rakouských firem, které se jako 

přispěvatelé cítí oprávněny požadovat adekvátní servis. Proces otevírání nových kanceláří je 

postupný, nejdříve se najímá místní zaměstnanec a kancelář je posílena pouze tehdy, pokud se 

osvědčí. Podobně i belgická zastoupení upřednostňují zaměstnávání místní síly a například FIT 

zřizuje tzv. antény, tedy místní síly s vazbou na Belgii, které do jisté míry suplují činnost 

kanceláře, a teprve v případě poptávky v daném státě zakládá plnohodnotnou kancelář.  

3.4 Kolokace 

Kolokace se v posledních letech staly oblíbenou strategií států, jak ušetřit náklady na zastoupení, 

především v zemích, v nichž plnohodnotný úřad nutně nepotřebují. Ze všech zkoumaných států 

v kolokacích nejvíce pokročilo Nizozemsko spolu s Belgií, ty jsou totiž v některých případech 

ochotné sdílet nejen prostory a technickou podporu, ale přistupují i ke sdílení diplomatů. 

Spolupráce ministerstev zahraničních věcí obou zemí je rozsáhlá i mimo ambasády, a pokud 

budou projekty kolokací úspěšné, dojde v budoucnu nejspíš k jejímu prohloubení. Pro kolokaci 

těchto dvou zemí je příznivý i fakt, že z historických důvodů vznikala každá síť jinak a 

specializovala se na jiná teritoria, čehož chtějí obě země v rámci spolupráce využít. Díky svému 

koloniálnímu dědictví má Belgie silnou přítomnost v Africe, zatímco Nizozemsko v Jižní Americe.  

Kolokace Belgie a Nizozemska lze shrnout do tří modelů. Prvním je prostá kolokace, kdy mají 

oba státy zhruba stejně velké prostory v rámci jedné budovy (například v Astaně). Příkladem 
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druhého modelu je zastoupení v Sarajevu, kde si Belgie pronajímá na nizozemské plnohodnotné 

ambasádě pouze jednu či dvě kanceláře. Belgické zastoupení není integrální součástí nizozemské 

mise, skutečně pouze kolokuje. Nejintenzivnější forma spolupráce probíhá v Tiraně, kde belgický 

diplomat sice formálně spadá pod velvyslanectví Belgie v Sofii, avšak v Tiraně je zapsán na 

diplomatické listině nizozemské ambasády a podílí se na psaní zpráv, jejichž příjemci jsou oba 

státy. Náklady tak snižuje nejen Belgie ale i Nizozemsko, které disponuje pracovní silou placenou 

belgickým ministerstvem. Takový stupeň spolupráce je možný pouze v případě, že státy nemají 

v zemi významné ekonomické zájmy a jejich zájmy politické jsou víceméně ve shodě.  

Rakousko přistupuje ke kolokaci hlavně tehdy, když nepotřebuje plnohodnotné zastoupení, 

například při absenci konzulární agendy, a v takových případech se bude nejspíše v budoucnu 

soustředit na kolokaci s ESVČ. V současnosti probíhají přípravy na otevření rakouského 

zastoupení tohoto typu v prostorách ESVČ v Minsku. Naopak v případě, kdy mise vykonává 

výhradně či dominantně konzulární agendu, může Rakousko vyslat pouze pracovníka 

z konzulární kariérní větve5 zahraniční služby. Například v Dominikánské republice rakouský 

konzul sídlí na švýcarské ambasádě. 

Slovensko jako jediný ze sledovaných států svoji síť zahraničních zastoupení stále buduje, o 

kolokaci se proto zajímalo již v minulých letech. Jako přirození partneři se nabízejí státy 

Visegrádské skupiny (V4), a především Česká republika. Kolokace s V4 by mohla mít výhodu i 

v posilování značky, kterou V4 představuje. Spolupráce V4 navíc není příliš institucionalizovaná, 

a tedy nad míru svazující. V okamžiku, kdy užší spolupráce s V4 není možná nebo vhodná, není 

ovšem problém hledat jiného partnera či alternativní řešení. Pro Slovensko je také relativně 

perspektivní kolokace s ESVČ, podobně jako v případě Rakouska, především v okamžiku, kdy 

chce vyslat pouze jednoho diplomata. Tento potenciál vnímá i Belgie, přestože její zástupci 

upozorňují na některé nepříznivé okolnosti kolokace s ESVČ vyplývající z jejího provozu a 

zřizovacího rozhodnutí, jako je relativní přísnost bezpečnostních opatření nebo nemožnost 

provádění konzulární agendy v budovách služby.  

3.4.1 Kolokace s ekonomickým zastoupením 

Prvním partnerem ke kolokaci pro diplomatickou síť Rakouska a Belgie jsou většinou vlastní 

ekonomická zastoupení. V opačném směru je ale motivace ke kolokaci relativně nízká v zemích 

s malým bezpečnostním rizikem, kde dávají ekonomická zastoupení mnohdy přednost lokalitě 

blízko obchodního centra, nikoliv diplomatické čtvrti. Kromě toho raději nenutí své návštěvníky 

procházet bezpečnostními kontrolami, kterým se na ambasádě nevyhnou.  

Rakousko se pokouší i o funkční propojení ekonomického zastoupení s ambasádou, a to 

v modelové miniambasádě v Dauhá, kde obě instituce sdílí nejen prostory a náklady na ně, ale i 

                                                             
5 Rakouský diplomatický kariérní řád rozlišuje kariéru diplomatickou a konzulární. Konzul má na starosti vedle 
konzulární činnosti i supervizi nad místní sílou pověřenou konzulární agendou a administrativní úkony spojené 
s chodem ambasády, a to včetně účetnictví. 
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veškeré zázemí a administrativní podporu. Zastoupení v Dauhá je zajímavé i tím, že má létajícího 

velvyslance sídlícího ve Vídni, který nedostává plat ani náhrady jako vyslaní zaměstnanci. I 

v případě Belgie existuje výrazná snaha soustředit ambasádu a ekonomická zastoupení pod 

jednu střechu. Jedná se nejen o způsob, jak snížit náklady, ale i o demonstraci „jednoty země“, 

tedy o formu zlepšování public relations (PR). Stejně jako rakouské zastoupení nepřistupují 

belgická ekonomická zastoupení ke kolokaci, pokud je lokace ambasády nevýhodná, respektive 

mimo hospodářské centrum země.  

Všeobecně však platí, že ekonomická diplomacie představuje limit spolupráce dvou států, 

přestože si mohou být politicky velice blízké – jako například Belgie a Nizozemsko. I přes 

takovouto blízkost si státy téměř vždy budou v ekonomické diplomacii konkurovat.  

Kolokace je v takových případech kriticky vnímána právě především ekonomickými 

zastoupeními, protože může být pro potenciální investory matoucí, především pokud jde o dva 

státy politicky, kulturně či jazykově velmi blízké.  

3.5 Další alternativní formy zastoupení  

Nizozemsko lze zřejmě považovat co do alternativních forem zastoupení za jeden z 

nejradikálnějších států světa. Země přistoupila k centralizaci podpůrných služeb do systému 

regionálních hubů. Vedle toho provádí i funkční koncentraci – například v Pobaltí bylo zřízeno 

několik malých ambasád, které jsou navzájem částečně zastupitelné v případě nemoci či 

dovolených a jež zároveň v některých expertních tématech personálně podporuje ústředí nebo 

velká ambasáda ve Varšavě. 

Létající ambasadoři nejsou v ani jedné ze sledovaných zemí vnímáni jako významný způsob 

snižování nákladů. Nizozemsko je zastoupeno minimální formou v podobě jediného diplomata 

například v Arbílu, kde se úřad zaměřuje na ekonomickou diplomacii, formálně ale spadá pod ZÚ 

v Bagdádu. Rakousko se přes počáteční entuziasmus od konceptu létajících ambasadorů odklání, 

protože, jak se ukázalo i během arabského jara, tato forma zastoupení není dostatečně funkční 

během krize v přijímacím státu. Jediným rakouským létajícím ambasadorem je momentálně 

velvyslanec v Kataru. Belgie experimentovala s létajícími diplomaty především v období 

rozšíření EU v roce 2004, kdy měli tzv. laptopoví diplomaté působící z hotelů a bez kanceláře 

zajistit pokrytí některých nových členských států. Tato zastoupení však měla tendenci měnit se 

postupně v plnohodnotné úřady a byla úspěšná pouze v případě, kdy funkci vykonávali velice 

schopní a zkušení diplomaté. V případě Slovenska se uvažuje o létajících velvyslancích ve 

státech, v nichž by se jejich činnost týkala primárně ekonomické agendy.  



Tabulka 1: Reformy diplomatické sítě ve vybraných zemích 
 

 Nizozemsko Belgie Rakousko Slovensko 
Motivace k reformě     
Finance ano ano ano ano 
Nové pojetí diplomacie ano částečně částečně v menší míře 
Způsob reformy koncepční koncepční postupné postupné 
Analýza lokace umístění ano veliké cvičení 2010-12 pravidelné dobudovávání sítě 
Majetek     

vracení financí MF ne po konci roku ne ihned 
prodej budov v zahraničí ano ano ano ne strategicky v rámci reformy 

ICT     
centralizace/digitalizace ano/ano – /ano ano/ano – /minimálně 

Účetnictví     
centralizace/digitalizace ano/ano – / – částečně/ano ano/ano 

Zaměstnanci     
snižování počtu diplomatů ano ano stop stav na najímání nových ano 

najímání místních sil 
odborné/nekvalifikované 

ano/ano uvažuje se/ano částečně/ano ne/ano 

Alternativní způsoby 
reprezentace 

    

Hub ano uvažuje se uvažuje se – 
Létající velvyslanci (z ústředí) ne již nemá ano uvažuje 
ZÚ pokrývající více států ano ano ano – 
Kolokace     

s ESVČ ano ano ano ano 
s regionálními partnery ano ano ano ano 

Miniambasády ano ano ano, jen u kolokace ano, jen u kolokace 
Ekonomická reprezentace     
Zřizovatel MZV regiony obchodní komora MZV 
Kolokace není aplikovatelné  ano ano není aplikovatelné  
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4 Popis situace v České republice  

Česká republika je v zahraničí zastupována hned několika způsoby – vedle zastupitelských 

úřadů Ministerstva zahraničních věcí ČR reprezentují stát také Česká centra, která jsou 

příspěvkovou organizací MZV, Czech Tourism, spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a 

v neposlední řadě Czech Trade a Czech Invest v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

(MPO). 

Česká diplomacie se v posledních letech, podobně jako všechny ostatní státy popisované 

v přítomné studii, potýká s masivními rozpočtovými škrty, které proběhly v několika vlnách a 

které ve svém důsledku napjaly současnou síť na maximum. Reálná výše výdajů ministerstva 

zahraničních věcí začala významně klesat od roku 2009, v roce 2013 již byla na úrovni 58 % 

reálných výdajů z roku 2001. V roce 2010 bylo seškrtáno na celém ministerstvu včetně sítě 

zastupitelských úřadů přes 300 systemizovaných pozic a z původních 2300 zaměstnanců jich 

zůstalo v roce 2013 jen 2000 (včetně administrativně technických pracovníků /ATP/ a místních 

sil najatých v zahraničí). Škrty se dotkly fungování téměř všech zastupitelských úřadů, 

ministerstvo se zbavilo mnoha budov nákladných na údržbu, citelně prořídnul počet vyslaných 

zaměstnanců (který se teď pohybuje pouze okolo 480 na 110 zastupitelských úřadů). Zároveň se 

však od sítě zastupitelských úřadů neočekává, že by s menším počtem zaměstnanců vykonávala 

úměrně méně práce, spíše naopak. Obzvláště síť českých zastupitelských úřadů mimo EU je do 

určité míry stále ovlivněna ambicí, již mělo o polovinu větší Československo. Síť je tak v poměru 

k počtu zaměstnanců velmi rozvinutá. Mimo Evropu má například Česká republika 60 

zastupitelských úřadů, zatímco počet zaměstnanců v ústředí na příslušných teritoriálních 

odborech, které mají ZÚ na starosti, je téměř o polovinu nižší než počet úřadů.  

Průměrný zastupitelský úřad České republiky má dnes pouze dva až tři diplomaty. Mimo běžnou 

agendu diplomatického zastoupení se musí vyrovnat například i s poskytováním služeb českým 

státním představitelům a zákonodárcům na oficiálních návštěvách a studijních cestách a v 

některých zemích také s poskytování zpráv o místních úspěších v regulaci řady odvětví. 

Pravděpodobně i vzhledem k malému počtu diplomatů na některých vyslanectvích přikročilo 

ministerstvo k určování priorit pro jednotlivá zastoupení. Některé agendy jsou tudíž 

upřednostňovány před jinými, a určité činnosti vykonávají zastupitelské úřady dokonce pouze 

na výslovné vyžádání z ústředí. 

Škrty a změny v síti nebyly podrobeny širší debatě v rámci ministerstva, což vyvolalo značný 

pocit nejistoty mezi zaměstnanci. Je ovšem otázkou, zda je vůbec možné takovou reformu 

realizovat otevřeně či alespoň otevřeněji, protože by se tak proces vystavoval ještě citelněji 

vnitřním, případně i vnějším tlakům. Ministerstva zahraničních věcí patří ve všech evropských 

zemích mezi úřady nejstarší a také nejkonzervativnější. Rušení zastupitelských úřadů znamená 

pro diplomaty omezenou možnost výjezdu do zahraničí a také obavy o kariérní postup. Do 

otázky rozhodování a otevírání úřadů často vstupuje i parlament, který se jen neochotně vzdává 

servisu, který poslancům poskytují zastupitelské úřady na zahraničních cestách. Ministerstvo 

mimo to nenaráží jen na odpor domácí, ale i zahraniční, protože řada partnerů nese možnost 
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uzavření či zmenšení českého zastupitelského úřadu ve své zemi značně nelibě. Případné 

rozhodnutí o uzavření tedy může vést i k napětí v diplomatických vztazích mezi oběma zeměmi.  

Ministerstvo vyzkoušelo pod tlakem klesajícího rozpočtu několik alternativních forem 

zastoupení. Objevily se pokusy o kolokaci s jinými zeměmi (například konzulární dům 

Visegrádské skupiny v Kapském městě) nebo miniambasády. V současnosti se například 

připravuje zastupitelský úřad o jednom diplomatovi v Senegalu v prostorách velvyslanectví 

Rakouska. Jeden český diplomat také působí v Arménii v budově polského velvyslanectví. V obou 

případech je ale pokus o takové minimální zastoupení s omezenou agendou v budově jiného 

státu komplikován jak českými zákony, tak i byrokratickým aparátem kolokující země. 

Byrokratická omezení daná českým právním řádem a předpisy ministerstva jsou značné. V 

případě Senegalu nastal například problém se zákonným požadavkem dvou podpisů potřebných 

k založení bankovního konta v hostitelské zemi, které ovšem v případě úřadu obsazeného 

jediným diplomatem nejsou k dispozici. Nejsou to překážky neřešitelné, jsou však časově 

náročné a diplomatům komplikují práci. Velké množství administrativní agendy navíc odebírá 

vyslanému diplomatovi čas na substantivní diplomatickou činnost až do té míry, že zpochybňuje 

relevanci samotné miniambasády. MZV se snaží již nyní v rámci možností co nejvíce zredukovat 

administrativní zátěž pracovníků miniambasád, část hospodářské agendy tak přebírá větší 

zastupitelský úřad v jiné zemi. V případě kolokací bývá také velice obtížné jednání s hostící zemí 

o podmínkách soužití. Benefitem takové spolupráce není jen prosté šetření, ale také posílení 

vztahů se zemí, s níž ke kolokaci dochází. Ministerstvo se snaží v rámci zefektivnění služeb také 

o alternativní formy konzulárního zastoupení, například v Rusku tak subkontraktuje externí 

firmu pro přijímání vízových žádostí a zřizuje také létající konzuly, které vysílá do zemí, v nichž 

sezónně narůstá počet žádostí o víza nebo kde významně stoupá počet českých turistů. 

V současné době je na stole několik dalších projektů, jejichž cílem je zefektivnit konzulární 

služby. Usiluje se například o to, aby místní zaměstnanci zastupitelských úřadů měli alespoň 

omezený přístup do systému spravujícího vízové žádosti, čímž by se ulevilo diplomatům 

zabývajícím se konzulární agendou.  

České zákony i rigidní interní nařízení ministerstva navíc vyžadují všechny dokumenty v tištěné 

formě, což znesnadňuje mimo jiné i koncentraci podpůrných služeb. Detailní vykazování 

drobných výdajů, které se v mnoha zemích řeší paušálem, zbytečně zabírá čas relativně drahé 

vyslané pracovní síly (odhad se pohybuje kolem jednoho milionu korun ročně na ATP a dvou 

milionů na diplomata). Nízká flexibilita české zahraniční služby obecně vyplývá z povinností 

ukotvených hned v řadě zákonů, za zmínku stojí především archivní zákon nebo zákon o 

účetnictví.6 Všechny zastupitelské úřady mají bez ohledu na velikost a okolnosti také například 

povinnost pořádat volby apod. 

Ministerstvo začalo s centralizací podpůrných služeb ve městech, v nichž má Česká republika 

více misí. Po pádu vlády v roce 2013 však došlo k pozastavení tohoto procesu a momentálně se 

                                                             
6 Zákon o archivnictví a spisové službě, č. 499/2004 Sb. a Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
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pokračuje ve sjednocování podpůrných služeb pouze ve Vídni, kde má ČR bilaterální i 

multilaterální zastoupení. Ministerstvo také zavedlo regionální servisní centra ICT, kterých je 

momentálně po světě deset. 

Dalším poněkud nepříznivým faktorem, který ovlivňuje českou diplomatickou reprezentaci, je 

dlouhodobě nevyjasněný vztah mezi ministerstvy průmyslu a obchodu, potažmo Czech Trade, a 

ministerstva zahraničních věcí ve věci ekonomické diplomacie. Czech Trade a zastupitelské 

úřady sice spolupracují, leckde velice úspěšně, ale pouze ad hoc a většinou na bázi dobrých 

vztahů mezi zástupcem Czech Trade a velvyslancem ČR či diplomatem zabývajícím se 

ekonomickou agendou. Existují jisté náznaky, že místo toho, aby byla práce zastupitelských 

úřadů a kanceláří Czech Trade komplementární, vyvíjejí se obě sítě do značné míry duplicitně a 

hrozí vznik dvou paralelních systémů. Například web export.cz mají na starosti Česká centra a 

obdobný web businessinfo.cz má na starosti MPO. Jaká by měla být funkční spolupráce MZV a 

agentur MPO, není jasně definováno a tento vztah neřeší ani smlouva, již obě ministerstva 

podepsala v červenci 2013. Přestože tak došlo ve vztazích obou ministerstev k určitému posunu, 

dohoda nabízí jen parciální řešení. 

Nepřehledná je i situace dvou agentur působících pod MPO, tedy Czech Trade a Czech Invest. Ty 

měly být totiž po odvolání vedení Czech Investu dle plánu ministerstva sloučeny. Plán byl ale 

vzhledem k pádu vlády a předčasným volbám odložen a není jasné, jestli bude i nadále existovat 

vůle obě organizace sloučit, případně pod jakou značkou by měly organizace fungovat. 

V neposlední řadě v České republice stále chybí zákon o státní službě a zákon o zahraniční 

službě. S absencí těchto dvou zákonů dochází v současnosti k značné volatilitě v personálním 

obsazení ministerstva. Některé klíčové posty na ministerstvu, které by měly být víceméně 

apolitické, například pozice generálního sekretáře, se nyní mění v podstatě s každou novou 

vládou. Ministerstvo by přitom, stejně jako každý úřad, potřebovalo na provozně-technickém 

úseku kontinuitu rozhodování. Posty na zastupitelských úřadech jsou někdy využívány jako 

vhodné pozice pro vysloužilé politiky a jiné veřejně činné osoby. Takové obsazování 

vyslaneckých postů je v diplomatické službě rozsahu té české jen těžko obhajitelné. Velvyslanec 

v podmínkách českých zastupitelských úřadů totiž musí být zkušeným profesionálem, nikoli 

pouze reprezentativní figurou, což si mohou v současnosti dovolit snad jen Spojené státy 

americké (USA) – a i tam je tato praxe podrobena značné kritice (Berlind 2009). Absence těchto 

zákonů rovněž zvyšuje nejistotu ohledně možností kariérního růstu diplomatů a znesnadňuje 

plánování budoucnosti jim i jejich rodinám. 
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5 Metodika 

Předkládaná metodika racionalizace sítě zastupitelských úřadů vychází z odborné literatury, 

polostrukturovaných rozhovorů na ministerstvech zahraničních věcí zkoumaných států a České 

republiky, s ekonomickými a kulturními zastoupeními, příslušnými sektorovými ministerstvy a 

nezávislými experty. Rozhodování o racionalizaci probíhá ve třech postupných krocích. 

V prvním kroku je definováno geografické rozložení sítě dle smyslu přítomnosti v teritoriu, tedy 

definování států, v nichž by ČR měla být zastoupena. Ve druhém kroku potom jde o rozsah 

zastoupení, tj. jak velký má zastupitelský úřad v dané zemi být, kolik diplomatů by na něm mělo 

sloužit a jaké činnosti by měl a neměl diplomat vykonávat. Ve třetím kroku je tento ideální model 

konfrontován s reálnými finančními možnostmi a síť příslušným způsobem případně upravena.  

Kritéria v jednotlivých krocích nejsou hierarchizována ani kvantifikována. Jejich relativní váha a 

dopad na celkovou podobu sítě musí být nutně výsledkem politického rozhodnutí. Mají-li mít na 

českou síť zastupitelských úřadů větší vliv historické vazby nebo aktuální rozvojová spolupráce, 

záleží na prioritách úřadu, resp. ministra, či dokonce vlády. Právě vzhledem k proměnlivosti 

politických priorit je nutné pravidelné přehodnocování metodiky, a to jak jednotlivých kritérií, 

tak i jejich hodnoty. Zároveň platí, že metodika je nástrojem, který by měl v rozhodovacím 

procesu pomoci, nikdy však nebude faktorem jediným. Z politických, historických nebo 

praktických důvodů může být nutné zachovat/otevřít zastupitelské úřady v zemích, které by 

podle předkládané metodiky zůstaly mimo primární zaměření české diplomacie.7 

Kde být? (obecná metodika pro všechny státy)  

Prvním krokem navrhované metodiky je evaluace českých zájmů v zahraničí. Každý stát by měl 

být obodován podle jasně definovaných kritérií rozdělených do tří hlavních skupin – kritéria 

ekonomická, politická a konzulární (ne nutně v tomto pořadí). Navrhujeme přistupovat k zemím 

bez ohledu na existující síť zastupitelských úřadů a v podstatě tak, jako kdybychom začínali od 

čistého stolu. Cílem je získat přehled o tom, ve kterých státech by v ideálním případě měla Česká 

republika chtít mít zastoupení. 

Navrhovaná kritéria jsou do značné míry inspirována metodikou, kterou používá belgické MZV, 

jsou ale upravena dle českých specifik a vliv na ně měly také obdobné rozhodovací procesy 

v dalších sledovaných zemích.  

A) Ekonomická kritéria 

a. Obchodní zájmy dnes  

b. Obchodní zájmy za pět let  

c. Role a potenciál obchodu Government to Government (G2G) a Business to 

Government (B2G) 

                                                             
7 Příklad možné kvantifikace je uveden v Příloze č. 1. 
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B) Politická kritéria 

a. Soused ČR 

b. Člen EU 

c. Prioritní země české zahraniční politiky 

d. Klíčové země prizmatem evropské zahraniční politiky  

e. Prioritní země ČR rozvojové a transformační spolupráce 

f. Historické vazby a expertiza  

g. Význam státu v multilaterálním systému  

h. Význam státu v regionálním měřítku 

i. Sídlo ústředí regionální či jiné mezinárodní organizace 

j. Krajané  

 

C) Konzulární kritéria  

a. Kolik v zemi žije českých občanů 

b. Kolik občanů / osob s dlouhodobým pobytem v zemi žádá o víza  

- nad 90 dnů 

- do 90 dnů 

c. Kolik českých turistů zemi navštíví  

 

Ekonomická kritéria rozdělujeme na obchodní zájmy v daném teritoriu dnes, tedy především 

objem českého exportu do země, a v dalším bodu zároveň projekci budoucího stavu, tedy 

kombinaci výhledu české ekonomiky, ekonomického výhledu teritoria, schopnosti a možnosti 

našich sektorů na zahraničním trhu uspět v budoucnu atd., tedy obchodní zájmy za pět let. 

Další kritériem by měl být význam a potenciál obchodu G2G a B2G, který zohledňuje význam a 

tradici diplomatů jako „otevíračů dveří“ pro obchodní příležitosti ve státním sektoru (nelze ho 

ovšem definovat zcela exaktně, jako v případu Business to Business /B2B/, kdy je možné 

sledovat, kolik smluv a v jakém objemu pracovník zprostředkoval). 

Politická kritéria, jak je navrhujeme, se týkají jak geografické, tak politické blízkosti k České 

republice, zohledňují tedy především to, je-li země sousedem ČR nebo je-li čelenem EU. 

Zvláštní kategorií jsou prioritní země české zahraniční politiky stejně jako prioritní země ČR 

rozvojové a transformační spolupráce, ale také klíčové země prizmatem evropské 

zahraniční politiky, tedy ty země, které často figurují v jednáních orgánů Unie, a k nimž se musí 

tudíž zástupci ČR často vyjadřovat na jednání Rady EU a na Evropské radě. Významným 

kritériem jsou i historické vazby či expertiza vůči určitému teritoriu, kterou se profiluje Česká 
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republika v rámci mezinárodní komunity. Speciálním kritériem by měl být také význam 

teritoria v rámci multilaterálního systému, tj. je-li teritorium například stálým členem Rady 

bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN), členem G8, G20 nebo členem jiné mezinárodní 

organizace, jíž přikládá ministerstvo velký význam. Důležitým kritériem je i regionální význam 

daného státu. Jako zvláštní bod dále navrhujeme, aby bylo vzato v úvahu, je-li sídlem významné 

regionální či mezinárodní organizace. Jako další kritérium uvádíme přítomnost významnější 

krajanské komunity v zemi, přítomnost krajanských spolků v druhé či třetí generaci již nemusí 

být reflektována v konzulární agendě, ale existuje větší kulturní výměna a v neposlední řadě je 

vnímána citlivě doma. Přítomnost krajanských komunit se mimo to částečně zobrazí 

v konzulárních kritériích, protože i v okamžiku, kdy krajané nemají české občanství, se jejich 

přítomnost nejspíše odrazí ve zvýšeném počtu žádostí o víza apod.  

Konzulární kritéria rozdělujeme do tří kategorií – počet českých občanů žijících v zemi, 

počet českých turistů zemi navštěvujících a v neposlední řadě také počet žádostí o víza 

občanů daného státu a občanů s trvalým pobytem v dané zemi. V tomto okamžiku 

hodnocení nenavrhujeme reflektovat žádosti občanů jiných států, neboť jejich počet je ovlivněn 

současným nastavením a geografickým rozestavením sítě a k tomu by mělo být přihlédnuto až 

v dalším plánu. Zároveň navrhujeme rozdělit víza na kategorii krátkodobých víz do 90 dnů a 

dlouhodobých víz, již s ohledem na to, že zpracování různého typu víz vyžaduje různou délku 

zpracování od konzulárního úředníka. Rozdělení na krátkodobá a dlouhodobá víza samozřejmě 

není jediné možné, víza lze rozčlenit i podle účelu vydání – na pracovní, studijní atd. 

1) V jakém rozsahu a jakým způsobem chceme být v daném státě přítomni?  

Druhým krokem navrhované metodiky je zhodnocení vnitřních kritérií, která jsou odvislá od 

vnitřních řídicích mechanismů, ale také od potřeb ministerstva. Tento krok by měl určit, jak 

silnou přítomnost ve které zemi ideálně mít, ve které zemi by bylo teoreticky možné udržovat 

specializovanější ambasády, jež se soustředí na některý druh agendy, případně kolik 

zaměstnanců by se mělo danou agendou zabývat. V okamžiku, kdy v prvním kroku hodnocení 

vyjde v nějaké zemi silně disproporční výsledek pro jednotlivé kategorie (ekonomické, politické 

a konzulární), by se měl výsledek zároveň odrazit i na personálním obsazení daného úřadu. Zda 

obsadit velvyslanectví ekonomickým diplomatem lze kupříkladu rozhodnout na základě třetího 

ekonomického kritéria. Navrhovaná kritéria pro druhý krok ovšem nejsou zdaleka vyčerpávající, 

finální podobu si musí určit ministerstvo samo podle úkolů, které pro jednotlivá zastoupení 

samo určuje. Uvedená kritéria tedy nejsou fixní a nejsou ani hierarchizovaná, neboť jde opět o 

politické rozhodnutí, které může učinit pouze ministerstvo samo. 

o Objem konzulární agendy  

V tomto kroku se již nejedná jen o víza vydaná pouze občanům dané země nebo občanům 

s dlouhodobým pobytem v zemi, ale o celkový objem konzulární agendy, který odráží například 

poptávku z okolních zemí. 
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o Ekonomická agenda  

O obsazení pozice ekonomického diplomata lze rozhodnout s přihlédnutím k roli a potenciálu 

obchodu G2G a B2G. 

o Kulturní agenda a public relations  

Pokud má úřad kapacitu na pokrytí kulturní agendy a není v zemi přítomna kancelář Českých 

center.  

o Rozvojová a transformační agenda 

Je-li stát prioritní zemí české rozvojové podpory s přihlédnutím k tomu, zda se jedná primárně o 

demokratizační, či skutečně rozvojovou agendu, tedy o budování infrastruktury, nebo projekty 

budující občanskou společnost. V prvním případě je nutná přítomnost diplomata dohlížejícího 

na realizaci projektů.  

o Počet relevantních zpráv pro ústředí  

Kvantifikace v tomto bodu je poněkud obtížná, musí být zohledněna kvalita a přínos zpráv, což 

mohou určit vrchní ředitelé jednotlivých sekcí ministerstva, ať už se jedná o politický reporting, 

či specifická témata týkající se např. implementace legislativy EU.  

o Počet oficiálních návštěv z ČR 

Nelze opomenout ani oficiální návštěvy představitelů České republiky, jimž zastupitelský úřad 

připravuje podklady, organizuje cestu a zajišťuje program.  

2) Na co jsou peníze?  

Třetí krok zahrnuje porovnání teorie s praxí, které určí, kde v reálu být a s jakými náklady. Na 

základě předchozího prvního kroku vznikne žebříček států seřazených podle jejich důležitosti 

z hlediska českých zájmů, na základě druhého hierarchie států dle jejich ideálního personálního 

obsazení. Ministerstvo podle svých rozpočtových možností a nákladovosti jednotlivých úřadů 

v rámci žebříčku následně určí, v kolika státech je schopné mít zastupitelský úřad. Je-li rozdíl 

mezi náklady zastoupení a objemem činnosti ambasády značný, je třeba uvažovat o snížení, či 

zvýšení přítomnosti a o úpravu nákladů na zastupitelský úřad. Nejdražší ambasády by totiž měly 

teoreticky patřit i mezi ty nejdůležitější z hlediska českých zájmů a naopak. V případě, že se 

nějaké zastoupení zásadně vymyká a jeho náklady převyšují jeho důležitost v rámci hodnocení 

(je-li například ambasáda z bezpečnostních důvodů příliš nákladná), lze ji uzavřít a ušetřené 

náklady investovat do otevření jiných zastupitelských úřadů. 
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6 Doporučení pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
 

 Zavedení systému pravidelného přehodnocování zastoupení ČR v zahraničí na 
základě standardizované metodiky – vycházející například z návrhu 
předkládaného v přítomné studii. Proces optimalizace sítě by mělo MZV realizovat 
jednou za dva roky. To je dostatečně krátká doba na to, aby bylo možné okamžitě 
reflektovat dlouhodobé změny v zahraniční politice ČR. Otevření (uzavření) 
zastupitelského úřadu v zahraničí trvá přibližně jeden rok, pravidelná optimalizace 
v tomto intervalu by tedy umožnila zhodnotit působnost úřadu po jednom roce od jeho 
otevření. Dva roky představují i dostatečně dlouhé období na to, aby se systém mohl 
adekvátně připravit na drobné úpravy mezi hlavními revizemi pro případ 
nepředvídatelných událostí a radikálních změn (např. Arabské jaro, změna režimu 
v Barmě atd.). Proces optimalizace sítě nelze zaměňovat s hodnocením práce 
velvyslanectví či jeho zaměstnanců, které se provádí každý rok. 

 

 Funkční rozdělení odpovědnosti mezi zastupitelskými úřady a Czech Trade.8 
Výhodou současného stavu je flexibilita sítě Czech Trade, díky níž může reagovat na 
poptávku trhu mnohem rychleji než zastupitelský úřad. S otevřením či uzavřením 
kanceláře Czech Trade navíc není spojeno diplomatické vyjednávání ani případné napětí 
mezi státy, pokud dojde k odchodu ze země. Obě sítě by za zachování současné situace 
měly být funkčně a částečně geograficky komplementární. Jejich spolupráce by měla být 
institucionalizována a měla by zavést nástroj pravidelné komunikace mezi MZV a MPO, 
aby obě instituce byly schopny tvořit funkční celek jednotně reprezentující zájmy České 
republiky. Hlavní kompetencí Czech Trade by mělo být zprostředkování a služby B2B, 
zatímco zastupitelské úřady by se soustředily na vztahy G2G a B2G, při nichž je 
diplomatický status často podmínkou úspěchu.  

 

 Racionalizace práce a zvýšení flexibility zastupitelských úřadů. Práce diplomatů 
spočívá z velké části v administrativních úkonech, které vyplývají ze zákonů (např. 
archivní zákon, zákon o účetnictví, povinnost zastupitelských úřadů vydávat cestovní 
pasy či pořádat volby) i z vnitřních předpisů ministerstva a jejichž provádění omezuje 
plnění úkolů, které jsou pro zájmy ČR zásadní. Ministerstvo zahraničních věcí by mělo 
iniciovat jednání o podobě těchto zákonů a upravit je tak, aby umožňovaly specifickou 
práci zahraniční služby. Jedná se zejména o výjimky v otázce účetnictví a archivnictví, jež 
by umožnily centralizovat administrativní agendu v rámci regionů a usnadnily využití 
některých alternativních způsobů zastupování v zahraničí, především miniambasád 
obsazených jediným diplomatem. Z téhož důvodu stojí za zvážení i zmírnění zákonných 
požadavků na služby povinně poskytované českým občanům v zahraničí všemi 
zastupitelskými úřady, které jsou ovšem politicky značně citlivé, jedná se především o 
konání voleb na každém zastupitelském úřadě. V ekonomické oblasti by flexibilita ve 
využití výnosů z prodeje budov zastupitelských úřadů v zahraničí motivovala k co 
nejracionálnějšímu zacházení s majetkem. V současné době se v případě prodeje budovy 
velvyslanectví prostředky vrací do státního rozpočtu, a nikoliv do rozpočtu MZV.  

                                                             
8 Nebo jinou sítí nahrazující současné kanceláře Czech Trade, případně Czech Investu.  
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 Profesionalizace diplomatické služby. Předpokladem racionálního využití sítě 
zastupitelských úřadů je stabilní a profesionální systém diplomatické služby, perspektiva 
personálního růstu a kontinuita v rozhodování na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 
Tyto předpoklady mohou být naplněny pouze přijetím zákona o státní službě a zákona o 
zahraniční službě.  

 

 Využití pozitivní zkušenosti jiných diplomatických sítí a přenesení osvědčených 
prvků do českého systému s ohledem na specifika daná legislativním a politickým 
rámcem:  

 

o Kolokace: Umožní přítomnost ČR ve státech, kde doposud nebyla zastoupena či 
kde není nutné mít plné zastoupení. Vhodným partnerem mohou být zejména 
středně velké státy EU, především Slovensko a ostatní státy V4 vzhledem 
k tradičním vazbám. Extenzivnější využití kolokace předpokládá zvýšení 
flexibility zastupování v zahraničí a zmírnění některých zákonných požadavků na 
zastupitelské úřady zmiňované výše. Kolokace je vhodný způsob rozšiřování 
zastupitelské sítě s relativně nízkými rozpočtovými nároky. 
 

o Místní koncentrace: Je-li ČR zastoupena na jednom místě více způsoby, nabízí se 
možnost sídlit pod jednou střechou, a sdílet tudíž náklady na provoz, především 
tehdy, jedná-li se o paralelní existenci bilaterální ambasády a stálé mise nebo 
detašovaného konzulárního oddělení. V případě přítomnosti Českého centra či 
kanceláře Czech Trade, případně kanceláře Czech Tourism, je nutné zhodnotit 
specifickou situaci v dané zemi, v určitých případech není společný prostor se 
zastupitelským úřadem vhodný z důvodu zachování neutrality prostoru, kam lidé 
přichází za obchodem či kulturou. Problematické mohou být též bezpečnostní 
požadavky, která zastupitelské úřady musí splňovat a jež mohou limitovat 
každodenní fungování ostatních institucí.  
 

o Funkční koncentrace: Podpůrné funkce, tedy vše mimo primárních povinností 
diplomatů, by měly být koncentrovány především do ústředí či do regionálních 
center v oblastech, kde je to nevyhnutelné. Ústředí či střediskové úřady, nebo 
také regionální huby, by řešily administrativní agendu za celý region a umožnily 
by redukovat personální obsazení v podporovaných úřadech, čímž by se znatelně 
snížily náklady. Určité státy z jednoho regionu (například baltské státy) mohou 
udržovat plnohodnotné velvyslanectví jen v jednom ze států a ve zbývajících 
státech mít pouze miniambasádu. Diplomaté z většího velvyslanectví by byli 
akreditováni ve zbylých zemích, aby mohli v případě nutnosti (dovolené či 
nemoci) daného diplomata zastoupit.  

 
o Digitalizace dokumentů, elektronická archivace, centralizace služeb a snížení 

byrokratického zatížení diplomatů: Všechny sledované země jdou cestou 
zjednodušování a digitalizace agendy a redukce byrokratické zátěže. To je klíčové 
především u malých zastupitelských úřadů, neboť takové zjednodušení 
zaměstnancům ambasády umožňuje věnovat se substantivní práci diplomata, a 
nikoliv vedení kanceláře a plnění administrativních úkolů. Ambiciózní možnost 
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představuje zavedení jednotného virtuálního prostoru pro diplomaty z ústředí a 
zastupitelských úřadů, kteří by tak měli přístup ke svým dokumentům z 
jakéhokoliv ministerského počítače.  
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Přílohy 

Příloha 1: Zkušební hodnocení vybraných zemí  

V Tabulce č. 2 je zkušebně vyhodnoceno pět zemí podle metodiky navržené v této studii, aby si 

čtenář mohl lépe představit, jak může dané hodnocení v praxi vypadat. Proveden je pouze první 

krok hodnocení, druhý a třetí krok je naznačen. Jako vzorové země byly zvoleny Německo, Kypr, 

USA, Thajsko a Moldavsko, které z hlediska ČR (a navržené metodiky) reprezentují různé 

skupiny zemí. Německo a Kypr jsou členské státy EU, které se ovšem liší svým významem. 

Podobně i USA a Thajsko jsou zeměmi mimo EU, jež v české zahraniční politice figurují značně 

odlišně – zatímco USA jsou klíčovým spojencem, Thajsko je zemí regionálně sice významnou, ale 

z českého pohledu v podstatě nedůležitou. Moldavsko je sice malým a nevýznamným státem 

unijního sousedství, zároveň však představuje jednu z prioritních zemí české rozvojové a 

transformační spolupráce. 

Metodika hodnocení zemí podle jejich důležitosti pro českou zahraniční politiku navržená v této 

studii nemá v žádném případě ambici být definitivním a jediným vodítkem pro tvorbu české 

diplomatické sítě. Představuje orientační zhodnocení zemí, do něhož se promítá politické zadání 

hned dvěma způsoby: V první řadě je politickou volbou nastavení relativní váhy jednotlivých 

kategorií a bodové rozpětí jejich kritérií. Způsob hodnocení užitý v tabulce je arbitrární pro 

účely tohoto příkladu (ačkoli pochopitelně do značné míry odráží názory autorů). Počítá s 

rovnocennou váhou všech tří kategorií, významu státu v multilaterálním systému v rámci 

politických kritérií přitom například přikládá dvakrát větší váhu než existenci historických 

vazeb na ČR. Za druhé je politickým rozhodnutím o tom, do jaké míry budou výsledky tohoto 

hodnocení hrát roli při konkrétním rozhodování o obsazování, nebo dokonce otevírání/zavírání 

zastupitelských úřadů. Metodika může nabídnout „objektivní“ argumenty pro domácí diskusi, ale 

nedokáže postihnout konkrétní politický kontext. ČR se tak například může rozhodnout 

nezavírat úřad v zemi, která je podle všech kritérií pro českou zahraniční politiku nedůležitá, 

protože by takový krok nebyl v zemi dobře přijat a mohl mít pro ČR v budoucnu negativní 

následky.  

Konkrétní bodové ohodnocení pro jednotlivé státy a kategorie v tomto modelu vychází z 

objektivních informací, jako jsou statistiky zahraničního obchodu nebo konzulární statistiky, ale 

také ze subjektivního úsudku autorů založeného na znalosti strategických dokumentů české i 

evropské zahraniční politiky, historie vzájemných vztahů a jejich extrapolaci do budoucna. 

Z tabulky zřetelně vyplývá, že Německo a USA jsou pro českou zahraniční politiku podstatně 

důležitější než ostatní uvedené státy, a to dokonce ve všech kategoriích. Jako zvláště vysoký se 

ukazuje politický význam Německa (13 z 15 možných bodů). Naopak Kypr vychází v rámci 

tohoto srovnání podle všech měřítek jako nejméně významný. Thajsko a Moldavsko jsou na 

srovnatelné úrovni, přičemž z tabulky vyplývá, že zatímco Thajsko je pro českou zahraniční 

politiku důležitější z ekonomických důvodů, Moldavsko hraje větší roli z hlediska politického a 

konzulárního. Získané výsledky se samozřejmě mohou promítnout do rozhodnutí o tom, zda 

mít/nemít v dané zemi zastupitelský úřad, ale také o jeho personálním složení. Pokud by měla 
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ČR učinit rozhodnutí na základě modelu těchto pěti zemí, měla by mít svoji ambasádu určitě v 

Německu a v USA, a to s personálně dobře obsazenou ekonomickou, politickou i konzulární 

sekcí. Pokud by to zdroje dovolovaly, byla by zastoupena i v Thajsku a Moldavsku, přičemž 

thajský úřad by jen okrajově řešil politické záležitosti a soustředil by se na ekonomickou 

diplomacii a konzulární služby. Na Kypru by byla ČR zastoupena jen v případě přebytku zdrojů, a 

to zřejmě pouze na úrovni generálního konzulátu. 
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Zkušební vyhodnocení vybraných zemí  

 Německo Kypr USA Thajsko Moldavsko  

A) Ekonomická kritéria (max. 15) 10 0 10 9 6  

Obchodní zájmy dnes 5 0 4 3 1 
rozpětí 

0 až 5 

Obchodní zájmy za pět let 5 0 4 3 1 
rozpětí 

0 až 5 

Role a potenciál obchodu G2G a B2G 0 0 2 3 4 
rozpětí 

0 až 5 

B) Politická kritéria (max. 15) 13 2 10 3 4,5  

Soused ČR 2 0 0 0 0 
ANO 2 / 

NE 0 

Člen EU 2 2 0 0 0 
ANO 2 / 

NE 0 

Prioritní země české zahraniční politiky 2 0 2 0 1 
rozpětí 

0 až 2 

Klíčová země prizmatem evropské zahraniční 

politiky 
0 0 1 0 1 

rozpětí 

0 až 1 

Prioritní země rozvojové a transformační 

spolupráce ČR 
0 0 0 0 1 

rozpětí 

0 až 1 

Historické vazby a expertiza 1 0 1 0 1 
rozpětí 

0 až 1 

Význam státu v multilaterálním systému 2 0 2 1 0 
rozpětí 

0 až 2 

Význam státu v regionálním měřítku 2 0 2 2 0 
rozpětí 

0 až 2 

Sídlo ústředí regionální či 

mezinárodní organizace 
1 0 1 0 0 

rozpětí 

0 až 1 

Krajané 1 0 1 0 0,5 
rozpětí 

0 až 1 

C) Konzulární kritéria (max. 15) 10 5 11 6 8  

Kolik v zemi žije českých občanů 5 2 5 1 2 
rozpětí 

0 až 5 

Kolik občanů / osob s dlouhodobým pobytem v 

zemi žádá o víza 
      

- nad 90 dnů 0 0 2 1 2 
rozpětí 

0 až 2 

- do 90 dnů 0 0 1 2 3 
rozpětí 

0 až 3 

Kolik českých turistů zemi navštíví 5 3 3 2 1 
rozpětí 

0 až 5 

CELKEM 33 7 31 18 18,5  

 


