
Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Tlumočnický zákon je zaměřena na právní úpravu soudního 

tlumočení a překladu v České republice. Cílem práce je srovnat novou právní úpravu obsaženou 

v zákoně č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích se stávající 

právní úpravou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.  

První část práce seznamuje čtenáře s profesí soudních tlumočníků a překladatelů, 

stručně charakterizuje obě profese tím, že definuje základní pojmy z oblasti tlumočnicko-

překladatelské činnosti, vysvětluje, jaké druhy tlumočení a překladů existují a stručně je 

charakterizuje. Jsou též zmíněny organizace sdružující v České republice soudní překladatele 

a tlumočníky.  

Druhá část práce se zabývá mezinárodní a českou úpravou práva na tlumočení a překlad. 

Je nastíněn stručný vývoj právní úpravy soudního tlumočení a překladu a uvedeny důvody, pro 

které byl přijat nový zákon upravující činnost soudních překladatelů a tlumočníků. 

Třetí, stěžejní, částí práce je rozbor některých částí zákona č. 354/2019 Sb. a jejich 

komparace se zákonem č. 36/1967 Sb. Pozornost je věnovaná předmětu úpravy a definici 

základních pojmů, podmínkám výkonu práce i podmínkám, které je nutné splnit, aby se uchazeč 

stal soudním tlumočníkem nebo překladatelem, zákonem stanovená práva a povinnosti 

soudních tlumočníků a překladatelů, seznamy, do kterých se soudní tlumočníci a překladatelé 

po splnění podmínek zapisují, evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, tlumočníkům 

a překladatelům nezapsaným v seznamu, pozastavení a zániku práva vykonávat tlumočnicko-

překladatelskou činnost, přestupkům, odměňování a náhradě nákladů. 

Čtvrtá, závěrečná, část práce obsahuje kritické zhodnocení některých změn, ke kterým 

dojde s účinností zákona ode dne 1. lednu 2021 a srovnání české právní úpravy s právní 

úpravou ve vybraných zemích. Podrobněji se práce zabývá jen právní úpravou na Slovensku, 

ve Francii a ve Finsku, avšak obsahuje též tabulku srovnávající shodné a rozdílné pojetí 

v zákonné úpravě v devíti zemích. 
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