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Úvod  

V diplomové práci nazvané Tlumočnický zákon bych chtěla představit právní úpravu 

soudního tlumočení a překladu v České republice. Od roku 1967 byla činnost soudních 

tlumočníků a překladatelů upravena společně s činností soudních znalců v zákoně č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících. V roce 2019 se Parlament České republiky usnesl na novém 

zákoně upravujícím tlumočnicko-překladatelskou činnost, kterým je zákon č. 354/2019 Sb., 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a který nabude účinnosti dne 1. ledna 

2021.  

Stěžejním bodem práce je porovnání stávající právní úpravy, tj. srovnání zákona 

č. 36/1967 Sb. a zákona č. 354/2019 Sb., a analýza změn, přínosů a problematických aspektů 

nového zákona z úhlu pohledu soudního tlumočníka a překladatele. Záměrem práce je též 

prezentovat profesi soudních tlumočníků a překladatelů, upozornit na jejich odlišnosti 

a poukázat na to, jak kvalitně, nebo naopak nedostatečně jsou práva a povinnosti soudních 

tlumočníků a překladatelů řešeny zákonem. 

Téma je nyní pro tlumočníky a překladatele velmi aktuální a v posledních měsících se 

jejich veškerá pozornost obrací právě k novému zákonu a prováděcím vyhláškám, které 

přinášejí mnohé změny, některé vítané a nedočkavě očekávané, jiné naopak očekávané se 

skepsí a zklamáním. Celá tlumočnicko-překladatelská obec bojovala a stále bojuje za 

vytvoření takového legislativního rámce, který by soudním tlumočníkům a překladatelům 

usnadňoval jejich práci pro státní orgány, neztěžoval a nekomplikoval činnost a v neposlední 

řádě by je též spravedlivě a kvalitně ocenil, to vše při zachování důstojnosti profese.  

Soudní tlumočníci a překladatelé jsou často upozaďováni ve prospěch soudních 

znalců. Zaslouží si však stejnou pozornost jako soudní znalci. Jejich činnost má 

nezastupitelný význam pro řízení před orgány veřejné moci a ve světě, kde převládá 

globalizace, mizí pomyslné hranice a mísí se různé jazyky a národnosti, se bez tlumočníků 

a překladatelů neobejdeme. Zvolené téma je mi současně velmi blízké, protože vedle práva 

studuji též obor tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK a uvědomuji si, 

jak jsou obě profese odlišné a náročné a jaké mylné představy o tlumočnících a překladatelích 

široká veřejnost i některé státní orgány mají. 
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První kapitola čtenáře seznámí se samotnou profesi tlumočníka, podává definici pojmu 

tlumočení, popisuje, jaké všechny druhy tlumočení existují, jak se od sebe odlišují a jak 

fungují. Zároveň rozděluje tlumočení na základní kategorie, kterými jsou tlumočení 

konferenční, komunitní a soudní, přibližuje, v jakém prostředí se s nimi můžeme setkat a kdy 

a jaké druhy tlumočení se nejčastěji používají. Kapitola neopomíjí ani tlumočení ve znakovém 

jazyce, tlumočení taktilní a doprovodné.  

Druhá kapitola čtenáře seznámí s profesi překladatele, upozorňuje na komplexnost 

pojmu překlad a krátce představuje všechny kroky překladatelského procesu. Poskytuje též 

přehled toho, podle jakých kritérií je možné překlady dělit, a jednotlivé překlady též stručně 

charakterizuje.  

Třetí kapitola se věnuje mezinárodní úpravě práva na tlumočení a překlad jako 

jednoho ze základních lidských práv, s poukazem na stěžejní dokumenty Rady Evropy 

a Evropské unie zabývající se tímto právem. 

Čtvrtá kapitola se zabývá úpravou práva na tlumočení a překlad v České republice, 

podává přehled vývoje soudního tlumočení a překladu od roku 1949, kdy byl přijat první 

právní předpis regulující tlumočnicko-překladatelskou činnost, do roku 2019, kdy se po 

dlouhých letech a několika neúspěšných pokusech konečně podařilo přijmout nový zákon, 

a zároveň shrnuje důvody, které českého zákonodárce vedly k přijetí nové právní úpravy. 

Pátá kapitola porovnává vybrané aspekty stále ještě platné právní úpravy s úpravou 

novou a je rozdělena na jednotlivé podkapitoly. V těchto podkapitolách je vždy nejdříve 

popsána úprava analyzovaného aspektu podle zákona č. 36/1967 Sb. a následně je srovnána 

s úpravou v zákoně č. 354/2019 Sb. se zdůrazněním odlišností, nových ustanovení, případně 

jiných zpřesnění a doplnění.  

Soudní tlumočníci a překladatelé se po dlouhých letech čekání dočkali nového zákona 

upravujícího jejich činnost, práva a povinnosti. Šestá kapitola hlouběji rozebírá některé 

změny, ke kterým s novou právní úpravou došlo, zdůrazňuje, v čem jsou tyto změny pro 

soudní překladatele a tlumočníky přínosem, ale současně upozorňuje i na některé 

problematické aspekty nové právní úpravy, popřípadě se snaží navrhnout jejich možné řešení. 

Zákon totiž přináší nejen mnohá upřesnění a podstatné změny, ale také mnoho zatím 



3 

 

nevyřešených otázek. Některé změny soudní tlumočníci a překladatelé hodnotí jako jim 

prospěšné, jiné jsou naopak spíše k jejich neprospěchu.  

Poslední, sedmá kapitola umožní čtenáři nahlédnout do právní úpravy soudního 

tlumočení v jiných zemích. Podrobně se zabývá právní úpravou na Slovensku, ve Francii a ve 

Finsku, kterou porovnává s úpravou českou, a vyzdvihuje instituty, které by mohly být pro 

českého zákonodárce inspirací. V této kapitole je též přehledná tabulka srovnávající shodné 

a rozdílné pojetí v zákonné úpravě České republiky a celkem osmi dalších zemí. 

Práce vychází z právního stavu účinného ke dni 2. 12. 2020. V době vyhotovení 

a odevzdání práce stále ještě po dobu několika týdnů (do 31. 12. 2020) platí právní úprava 

obsažená v zákoně č. 36/1967 Sb., přesto je (dle požadavku kontextu) na některých místech 

v souvislosti s touto právní úpravou použit již minulý čas. 
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1 Tlumočení 

Již od samého počátku měli lidé potřebu dorozumívat se mezi sebou navzájem. 

Tlumočení jako nástroj zprostředkovávající jazykovou komunikaci mezi sebou propojovalo 

kultury a národy, které hovořily odlišnými jazyky. Tlumočení existovalo mnohem dříve než 

překládání, protože mluvené slovo bylo dlouho jediným způsobem komunikace. Vzhledem 

k tomu, že písmo vzniklo mnohem později, máme k dispozici pouze velmi omezené množství 

historických pramenů a první podrobnější zprávy o tlumočení pocházejí až z Egypta z doby 

asi 3000 let před naším letopočtem.1 

V této kapitole definuji tlumočení jako prostředek komunikace, přehledně rozebírám 

tři základní kategorie tlumočení, tj. tlumočení konferenční, komunitní a soudní, a vysvětluji 

jejich charakteristické rysy a prostředí, ve kterém se nejčastěji používají. Kapitola se zároveň 

okrajově věnuje specifickému druhu tlumočení, a to tlumočení pro neslyšící, hluchoslepé 

a nevidomé osoby. Na závěr je představena Komora soudních tlumočníků jako jediná 

organizace sdružující soudní tlumočníky na území České republiky. 

1.1 Definice tlumočení 

Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého, zvláštní druh 

zprostředkovaného mezijazykového a mezikulturního dorozumívání, jež slouží ke komunikaci 

mezi lidmi, kteří nehovoří stejným jazykem.2 

Tlumočení je mezijazyková a mezikulturní komunikace, neboť jednak umožňuje 

komunikaci mezi dvěma různými jazyky, jednak zprostředkovává styk mezi odlišnými 

kulturami. 

Komunikační situace je chvíle, kdy na sebe vzájemně působí účastníci komunikace. 

Běžná komunikační situace probíhá mezi vysílatelem a adresátem v témže jazyce. 

Vysílatelem je například řečník hovořící před publikem nebo manažer jednající s klientem. 

Sdělení vysílatele se nazývá originál neboli komunikovaná informace. Jedná se například 

 
1 ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 

str. 13–14. 
2
 ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 

str. 11. 
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o řeč pronesenou před publikem nebo manažerův návrh smlouvy. Adresátem je publikum 

v sále nebo manažerův klient. 

Do komunikační situace probíhající v různých jazycích musíme ještě zahrnout 

příjemce a tlumočení. Vysílatel sdělení bude hovořit v mateřštině, neboť je pro něj 

nejpřirozenější a nejsnáze ji ovládá. Adresát nehovoří jazykem řečníka buď vůbec, nebo ne 

natolik, aby mu porozuměl. Proto mu sdělení zprostředkuje příjemce, kterým je tlumočník, 

i když sdělení není určeno přímo jemu. Sdělení je určeno adresátovi, který však mluví 

odlišným jazykem. Tlumočením dojde k převodu sdělení z jednoho jazyka do druhého, 

přičemž tlumočník se snaží předat záměr řečníka, zachovat smysl sdělení a dosáhnout 

stejného zamýšleného efektu. 

1.2 Druhy tlumočení 

Tlumočení se tradičně rozděluje na tři základní kategorie podle prostředí, v nichž je 

zajišťováno. Těmito kategoriemi jsou tlumočení konferenční, komunitní a soudní. Typickým 

prostředím pro konferenční tlumočení jsou konference a velké přednáškové sály. 

Naproti tomu tlumočení komunitní se uplatňuje v neformálním styku a též při jednání 

se státními úřady nebo institucemi. 

Soudní tlumočení, jak sám název napovídá, se používá například u soudu či policie 

s využitím jak konsekutivního, tak simultánního tlumočení. 

Vyjma výše uvedených nejčastěji používaných druhů tlumočení existují i další typy, 

například tlumočení z listu, tlumočení na dálku (remote interpreting), šušotáž nebo 

doprovodné tlumočení. Tlumočení z listu je verbální převod psaného textu z jednoho jazyka 

do jazyka druhého. Remote interpreting je druh simultánního tlumočení, který se uplatní 

tehdy, když tlumočník nemůže z organizačních či logistických důvodů být ve stejné místnosti 

jako řečník. Remote interpreting probíhá například přes telefon nebo počítač.3 Doprovodné 

tlumočení neboli informativní umožňuje klientovi orientaci v prostředí, jehož jazyk neovládá 

(v restauracích, dopravních prostředcích nebo v obchodech). 

 
3 KOSKANOVÁ, Aneta. "Remote interpreting" aneb simultánní tlumočení na dálku. Praha, 2009. Diplomová 

práce. Filozofická fakulta UK. Vedoucí práce Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., str. 8–9. 
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1.2.1 Konferenční tlumočení 

Tlumočení konferenční se rozděluje dále na dvě základní skupiny, a to simultánní 

a konsekutivní. 

1.2.1.1 Konsekutivní tlumočení 

Konsekutivní tlumočení, řidčeji označované jako následné, bylo do druhé světové 

války jediným uznávaným druhem tlumočení. Při konsekutivním tlumočení řečník nejdříve 

přednese svůj projev, respektive jeho část, a až když řečník dohovoří, přichází na řadu 

tlumočník, který řečníkův projev ústně převede z výchozího jazyka do jazyka cílového. 

Tlumočník hovoří zpaměti nebo za pomoci tlumočnického zápisu, tzv. notace, kterou si 

zaznamenává během řečníkova projevu. Notace je soubor poznámek, které si tlumočník 

zapisuje při vysílatelově projevu. Jedná se o individuální systém symbolů, zkratek a hesel, 

které nejlépe vyjádří obsah, myšlenku, styl a emoce vysílatele. Notaci však nelze považovat 

za těsnopis. Cílem těsnopisu je zápis všech informací, cílem notace je zápis jen pro 

tlumočníka podstatných skutečností. 

I když je konsekutivní tlumočení časově náročnější než simultánní, je po stránce 

formální a obsahové kvalitnější.4 Konsekutivní tlumočení se využívá při obchodních 

jednáních, zahajovacích projevech, pří neformálních konverzacích, při jednání na úřadech 

apod. U konsekutivního tlumočení není na rozdíl od simultánního zapotřebí žádné speciální 

techniky, je proto levnější a prostorově méně náročné. 

Bilaterální konsekutivní tlumočení je jednou z forem následného tlumočení, kdy 

tlumočník tlumočí jak do své mateřštiny, tak do cizího jazyka. Například lékař hovoří 

jazykem A, pacient se vyjadřuje jazykem B, tlumočník musí použít jazyk A při rozhovoru 

s lékařem a jazyk B směrem k pacientovi. 

1.2.1.2  Simultánní tlumočení 

Při simultánním tlumočení tlumočník hovoří souběžně s řečníkem. Přesto vzniká 

nezbytný odstup mezi řečníkem a tlumočníkem (tzv. décalage). Simultánní tlumočení 

vyžaduje více soustředěnosti a pohotovosti, protože tlumočník má velmi málo prostoru pro 

 
4 ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 

str. 23–24. 
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strategie, tj. má méně času na promyšlení souvětí, užití pasiva nebo aktiva, výběr vhodného 

lexika, metafor apod. Tlumočník musí též rychleji analyzovat (porozumět sdělení vysílatele) 

a anticipovat, tj. předvídat vysílatelovy slovní obraty. Tlumočník je vždy nucen rozdvojit svou 

pozornost – zaměřit se na poslech originálu a současně jeho převod do cílového jazyka. 

Někdy musí dokonce pozornost roztrojit, má-li navíc k dispozici vlastní připravené podklady 

nebo ty, které obdržel od vysílatele. Simultánní tlumočení je oproti konsekutivnímu časově 

úspornější, ale též dražší kvůli použití nákladné technické aparatury. Využívá se při 

mezinárodních konferencích, sjezdech nebo sympoziích, zejména tlumočí-li se do více 

jazyků. 

U simultánního tlumočení rozlišujeme několik forem. 

Zaprvé simultánní tlumočení kabinové – tlumočení s pomocí technické aparatury. 

Tlumočník sedí v kabině, na uších má sluchátka, ve kterých slyší originál, a tlumočí do 

mikrofonu, prostřednictvím kterého je jeho hlas přenesen do sluchátek adresáta. V kabině sedí 

zpravidla minimálně dva tlumočníci, kteří se při práci střídají obvykle po 20 až 30 minutách. 

Pokud tlumočník v kabině neovládá jazyk originálu (nejčastěji se jedná o tzv. malé jazyky), 

přistupuje se ke dvoustupňovému převodu neboli k pilotáži. Tlumočník se napojí na 

jakoukoliv jinou kabinu, jejíž cílový jazyk ovládá, a z toho následně tlumočí do svého 

cílového jazyka. Konkrétní příklad: na velkých mezinárodních akcích se různě hovořící 

řečníci rychle střídají. Pokud tlumočník tlumočící z češtiny do francouzštiny a ovládající též 

angličtinu nerozumí vysílateli hovořícímu islandsky, napojí se pro tu chvíli na kabinu, kde se 

tlumočí z islandštiny do angličtiny, a tlumočí z angličtiny do francouzštiny. Tlumočníci 

nejčastěji tlumočí do svého mateřského jazyka. Musí-li tlumočit do cizího jazyka, nazývá se 

tento opačný postup retour. 

Zadruhé simultánní tlumočení šeptem, tzv. šušotáž. Tlumočník buď stojí za klientem 

a šeptem mu souběžně tlumočí do ucha, nebo se využívá jednoduché přenosné tlumočnické 

aparatury neboli šeptáku. Tlumočník nesedí v kabině, ale je ve stejné místnosti jako řečník 

nebo blízko něj tak, aby ho dobře slyšel, šeptá do mikrofonu a šepot se přenáší adresátovi do 

sluchátek. Nevýhodou šušotáže je, že řečník a tlumočník se navzájem ruší. 

Třetí formou simultánního tlumočení je tlumočení filmů. Jeden tlumočník tlumočí ve 

filmu všechny dialogy i monology. Je to velmi náročný způsob tlumočení, neboť se ve filmu 
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střídají různé dialekty, jazykové rejstříky, hovoří více osob najednou apod. Zároveň se na 

pozadí objevuje šum, hudba a jiné zvukové efekty. Děj filmu nelze zastavit, zopakovat nebo 

zpomalit. Tento způsob tlumočení se využívá zřídka. 

1.2.2 Komunitní tlumočení 

Komunitní tlumočení neboli tlumočení ve prospěch společnosti je sice považováno za 

nejméně prestižní a nejméně profesionální, ale řadí se mezi nejdůležitější a nejstarší. Využívá 

se zejména ve styku s cizinci, imigranty, uprchlíky, azylanty a osobami s nedostatečnou 

jazykovou znalostí. Postavení tlumočníka v podobných situacích je nelehké, často se jedná 

o napjaté až vyhrocené situace a tlumočník se musí i tak snažit zachovat neutrální postoj vůči 

všem zúčastněným. Navíc se často tlumočí do malých nebo exotických jazyků, pro které 

žádní kvalifikovaní tlumočníci nejsou. Proto roli tlumočníka přebírají nekvalifikovaní rodilí 

mluvčí. Tlumočníci nejčastěji používají bilaterální formu tlumočení. Někdy tlumočníkovi 

nezbude nic jiného než vybočit ze své role a zastat též funkci poradce nebo sociálního 

pracovníka, a to v případě, že je nucen mimo tlumočení vysvětlit i nějaké souvislosti, aby se 

adresát zorientoval a pochopil situaci.5 

1.2.3 Soudní tlumočení 

Definovat soudní tlumočení a odlišit jej od ostatních druhů tlumočení není 

jednoduché, neboť se názory mnoha autorů různých publikací rozcházejí. Někteří omezují 

soudní tlumočení na tlumočení probíhající výhradně v soudní síni.6 Jiní vnímají soudní 

tlumočení šířeji, chápajíce jej nejen jako tlumočení v soudní síni, ale také jako tlumočení na 

policii, tlumočení při kontaktu advokáta s klientem, tlumočení v azylovém řízení, ve vazbě, ve 

věznici a v celé řadě dalších situací.7 

V některých zemích je výkon soudního tlumočení podmíněn získáním určitého 

oprávnění, které mimo jiné slouží jako rozlišující znak, jenž vymezuje soudní tlumočení vůči 

tlumočení komunitnímu. Tak je tomu např. v Kanadě nebo Švédsku a dalších zemích, včetně 

České republiky. Naopak ve Velké Británii jmenování soudních tlumočníků neexistuje 

 
5 ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 

str. 28–30. 
6 EDWARDS, Alicia Betsy. The Practice of Court Interpreting nebo BERK-SELIGSON, Susan. The bilingual 

courtroom: court interpreters in the judicial process: with a new chapter. 
7 BENMAMAN, Virginia. Legal intepreting by any other name is still legal interpreting. The critical link: 

interpreters in the community nebo MIKKELSON, Holy. Interpreting is interpreting – or is it? Communicate. 
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a tlumočení pro soudy, policii, ale také pro různé veřejné instituce zajišťují komunitní 

tlumočníci.8  

1.2.3.1 Kde se setkáme se soudním tlumočením 

Policie se obrací na soudní tlumočníky, zejména je-li potřeba tlumočení při domovní 

prohlídce nebo odposlechu, vyšetřování dopravních nehod nebo trestné činnosti. Tlumočení 

na policii se značně liší od tlumočení u soudu, neboť vše probíhá v méně formální atmosféře. 

Policie disponuje vlastními seznamy soudních tlumočníků a překladatelů, ve kterých jsou 

uvedeny i telefonní kontakty. Může se tak sama obrátit přímo na tlumočníka a nezatěžovat 

krajské soudy. Nevýhodou stávajících seznamů je, že v nich nejsou rozlišeni soudní 

tlumočníci od soudních překladatelů. Kontaktování a vyhledávání soudního tlumočníka tak 

trvá poměrně dlouho, což vzhledem k některým zákonem stanoveným časovým lhůtám9 

podstatně ztěžuje práci. 

Tlumočení u soudu je na rozdíl od tlumočení na policii mnohem formálnější a má svá 

jasná pravidla. Soudního tlumočníka bývá zapotřebí například při výslechu svědka nebo 

žalovaného, uvalování vazby, vyhlášení rozhodnutí, čtení listinných důkazů (znaleckých 

posudků, pitevních zpráv, balistických expertíz) atd. Soudní tlumočník není účastníkem 

řízení, ale pouze osoba zúčastněná na řízení. V soudní síni sedí zpravidla vedle osoby, která 

jej potřebuje, a nejčastěji tlumočí formou šušotáže. Směrem k soudu a k ostatním účastníkům 

(například během výslechu) se používá bilaterální konsekutivní tlumočení. Simultánní 

tlumočení je spíše výjimkou, neboť tlumočnické kabiny se v soudních síních běžně 

nenacházejí. 

Tlumočení při uzavírání sňatků je zcela odlišnou situací od předchozích dvou. Jedná 

se o slavnostní událost, která má pro svatebčany symbolický význam. Tlumočník by se měl 

snažit zachovat sváteční atmosféru události, a proto si zpravidla předem vyžádá proslovy, 

které mají být při obřadu a na oslavě pronášeny. 

 
8 BENMAMAN, Virginia. Legal intepreting by any other name is still legal interpreting. The critical link: 

interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1997, str. 180. 
9 Například dle ust. § 75 trestního řádu musí police podat návrh na vzetí do vazby tak, aby obviněný byl do 48 

hodin od zadržení odevzdán soudu. 
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Soudní tlumočení může být využito i při jiných příležitostech, například: jednání 

u notáře či advokáta, na odboru azylové a migrační politiky, při zakládání společnosti, 

uzavírání smluv, u nostrifikačních zkoušek nebo u testů k získání řidičského průkazu. 

1.2.4 Tlumočení ve znakovém jazyce a tlumočení pro hluchoslepé a nevidomé 

Zabýváme-li se tlumočením, nesmíme zapomínat na tlumočení ve znakovém jazyce 

pro neslyšící, v taktilním znakovém jazyce pro hluchoslepé a doprovodné tlumočení pro 

nevidomé, která jsou často opomíjena, přestože jsou stejně důležitá jako tlumočení mezi 

mluvenými jazyky. 

Co se týče tlumočení pro neslyšící, v každé zemi existuje tzv. národní znakový jazyk. 

V České republice je to český znakový jazyk, což je „přirozený a plnohodnotný 

komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-motorickými prostředky, tj. tvary rukou, 

jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu“.10 Český znakový 

jazyk je ustálen po stránce lexikální i gramatické. Tlumočení pro neslyšící probíhá mezi 

českým jazykem mluveným a českým znakovým jazykem. Rozdíl mezi tlumočením 

mluvených a znakových jazyků spočívá i v rozmístění jednotlivých účastníků komunikace. 

Zatímco u mluvených jazyků tlumočník stojí tak, aby ho obě strany slyšely (vysílatel 

i adresát), u znakových jazyků stojí tak, aby ho slyšící strana slyšela a neslyšící strana viděla. 

Tlumočník proto stojí vedle slyšícího, který ho tak může slyšet. Zároveň stojí naproti 

neslyšícímu, aby neslyšící viděl jeho i hovořícího slyšícího člověka. Neslyšící může 

pozorovat mimiku slyšícího mluvčího a může na něj reagovat (například na podání 

dokumentů, úsměv apod.). 

Tlumočení pro hluchoslepé osoby je velmi specifické. Nejčastěji se komunikuje 

pomocí taktilního znakového jazyka. V taktilním znakovém jazyce hluchoslepý partner drží 

tlumočníka za ruce, aby mohl lépe vnímat znaky, které tlumočník „ukazuje“ prostřednictvím 

pohybů rukou. 

Ani osobám nevidomým nestačí klasické tlumočení do mluveného jazyka. Nesmíme 

totiž zapomínat, že lidé se při komunikaci řídí nejen tónem hlasu řečníka, ale i vizuální 

 
10 Kolektiv autorů. Terminologie. Česká komora tlumočníků znakového jazyka [online]. Česká komora 

tlumočníků znakového jazyka, 2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http://www.cktzj.com/co-vas-

zajima/terminologie/. 

http://www.cktzj.com/co-vas-zajima/terminologie/
http://www.cktzj.com/co-vas-zajima/terminologie/
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stránkou, tedy řečníkovými pohyby, gesty a situačním kontextem, ve kterém svou řeč pronáší. 

Osoba nevidomá se musí spolehnout jen na mluvené slovo. Aby se nevidomým zpřístupnily 

filmy a divadelní hry, začalo se využívat promítání spojené s komentářem, tzv. audio 

komentář či audio popis filmů či divadelních her. Tlumočník pomocí přesných 

a emočně zabarvených slov popisuje viděný obraz tak, aby si jej nevidomý dokázal představit. 

Tlumočník tedy musí v okamžicích, kdy se ve filmu nemluví, stihnout popsat celou situaci, ve 

které se tlumočený obraz nachází, a vše podstatné, co má pro situaci význam. 

1.3  Komora soudních tlumočníků 

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolná profesní 

organizace založená v roce 1996 sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona 

č. 36/1967 Sb. Základním dokumentem komory jsou Stanovy Komory soudních tlumočníků 

České republiky.11 „Členem KST ČR může být každý soudní tlumočník, který souhlasí s cíli 

a úkoly KST ČR vyjádřenými v úvodním ustanovení stanov a hodlá je uskutečňovat v plném 

rozsahu.“12 

Cílem komory je „prosazovat a obhajovat profesní, pracovně právní a sociální zájmy 

svých členů“.13 Komora soudních tlumočníků nejenže působí v různých oblastech soudního 

tlumočení, ale zároveň se zasazuje o další vzdělávání, zvyšování kvalifikace a informovanosti 

svých členů. Pořádá nejrůznější akce, besedy, instruktáže a školení pro soudní tlumočníky. 

Mezi nejdůležitější patří specializované terminologické semináře pro různé jazyky (v rámci 

kterých si soudní tlumočníci mohou rozšiřovat a sjednocovat odbornou terminologii) 

a odborné semináře o různých právních odvětvích. Taktéž pořádá kurz pro uchazeče 

o jmenování soudním tlumočníkem, jehož úspěšné absolvování vyžadují všechny krajské 

soudy.14 

Klíčová je však spolupráce KST ČR s Ministerstvem spravedlnosti a angažovanost 

v legislativním procesu, zejména při „vypracovávání a projednávání návrhů právních 

předpisů týkajících se soudních tlumočníků a na projednávání a vypracovávání dalších 

 
11 Stanovy Komory soudních tlumočníků České republiky. Praha: 2015. 
12

 Článek 5 stanov Komory soudních tlumočníků České republiky. 
13

 Část I, úvodní ustanovení stanov Komory soudních tlumočníků České republiky. 
14

 Kolektiv autorů. Členství. Komora soudních tlumočníků České republiky [online]. [cit. 2020-01-18]. Dostupné 

z: https://www.kstcr.cz/cz. 

https://www.kstcr.cz/cz
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předpisů souvisejících s jejich činností, včetně formulování etických zásad činnosti soudních 

tlumočníků“. KST ČR se též podílela na přípravě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, a kritikou nešetřila ani při přípravě návrhu nového zákona 354/2019 Sb., 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. 

K jejím dalším činnostem patří doplňkové studium pro soudní tlumočníky 

a překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze či kurzy právního minima pro 

překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále dvakrát 

ročně vydává bulletin Soudní tlumočník, který rozebírá aktuální otázky soudního tlumočení, 

informuje o uskutečněných a nadcházejících akcích Komory a připravovaných seminářích. Na 

svých webových stránkách také zveřejňuje veřejný rejstřík soudních tlumočníků.15 

Komora soudních tlumočníků je od roku 2011 řádným členem Mezinárodní federace 

překladatelů (FIT) a zakladatelem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů 

EULITA.16 Podílela se například na přípravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/64/EU, o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení, přijaté 20. října 2010. Směrnice 

má za cíl zlepšit justiční spolupráci a ochranu podezřelého nebo obviněného v trestním řízení, 

přičemž nastavuje pravidla a minimální standardy pro všechny členské státy. 

Na rozdíl od soudních tlumočníků se soudní překladatelé nesdružují v žádné komoře či 

organizaci. Soudní překladatelé jsou členy organizací, jako jsou Jednota tlumočníků 

a překladatelů nebo Asociace konferenčních tlumočníků, spolu s ostatními nesoudními 

překladateli a tlumočníky. 

2 Překlad 

Překlad patří spolu s tlumočením k nejstarším způsobům dorozumívání mezi lidmi 

hovořícími odlišnými jazyky. Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se složitostí překladu 

a vysvětlit různé definice tohoto pojmu, představit klasifikaci překladů podle různých kritérií 

a krátce se věnovat též strojovému překladu jako zvláštnímu způsobu překládání. Závěrem 

 
15 Kolektiv autorů. Členství. Komora soudních tlumočníků České republiky [online]. [cit. 2020-01-18]. Dostupné 

z: https://www.kstcr.cz/cz. 
16 Tamtéž. 

https://www.kstcr.cz/cz
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kapitoly je zmíněna a představena Jednota tlumočníků a překladatelů jako jedna 

z nejdůležitějších organizací sdružující tlumočníky a překladatelé na území České republiky. 

2.1 Definice překladu 

„Překlad se někdy chápe poněkud zjednodušeně jako převod textu z jednoho jazyka do 

druhého, z jazyka výchozího do jazyka cílového, přičemž jde o náhradu znaků jednoho jazyka 

znaky druhého jazyka. Tato definice však nezachycuje všechny aspekty překladatelského 

procesu; vždy jde přitom především o vyjádření obsahu originálu odpovídajícími prostředky 

cílového jazyka. Každá informace (sdělení) může být (a to i v jednom jazyce) různými 

mluvčími vyjádřena různě, výchozí text může být tedy různým způsobem jazykově 

transformován, přičemž překlad představuje jednu z takových transformací. Překladatel musí 

pochopit obecný smysl textu a převést jej do druhého jazyka.“17 

Je těžké podat definici překladu, neboť je překlad chápán jednak jako prostředek 

komunikace, jednak jako činnost a produkt. Překlad je prostředkem mezikulturní 

a mezijazykové komunikace, neboť jednak zprostředkovává kulturní rozdíly, jednak převádí 

informace z jednoho jazyka do jazyka druhého.18 

Překlad je vnímán i jako činnost zahrnující všechny fáze překladatelského procesu, 

kterými jsou pochopení, interpretace a přestylizování předlohy, ale také komunikace se 

zadavatelem, který na překladatele klade určité nároky, a příjemcem textu, pro kterého je 

překlad tvořen.19  

Překlad je chápán také jako produkt, tedy jako výsledný text v cílovém jazyce, který se 

snaží zachovat invariantní informace a zároveň provést nutné změny vycházející z rozdílů 

mezi výchozím a cílovým jazykem.20 

 
17 ŽVÁČEK, Dušan. Kapitoly z teorie překladu I (odborný překlad). Olomouc: Univerzita Palackého, 1995, 

str. 22. 
18 KNITTLOVÁ, Dagmar a kol. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, 2010, str. 221–225. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
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Překladatel musí nejprve správně pochopit předlohu, kterou čte a má přeložit 

(porozumět vztahům mezi postavami, smyslu textu a náladě, která má být na adresáta 

přenesena). Poté musí předlohu interpretovat, pochopit význam reálií, výstavbu a funkci textu, 

popřípadě autorovy myšlenky a zvolit překladatelské strategie, které při překladu použije. Na 

závěr musí překladatel předlohu přestylizovat, přeložit výchozí text tak, aby nezněl jako 

překlad, ale jako originál. Překládá-li do češtiny, musí překlad znít česky, ale zároveň nesmí 

do textu originálu zasahovat (doplňovat jej a opravovat), proto vybírá jazykové a stylové 

prostředky cílového jazyka tak, aby funkce i účel textu překladu zůstaly shodné s textem 

originálu.21 

2.2 Druhy překladu 

Roman Jakobson, exilový ruský jazykovědec a jeden z nejvýraznějších představitelů 

lingvistiky 20. století, rozlišuje tři druhy překladu: 

1) vnitrojazykový překlad: převod v rámci jednoho jazyka (například přepracování 

zastaralého překladu do moderního jazyka), 

2) intersémiotický překlad: výklad znaků jednoho sémiotického systému znaky jiného 

sémiotického systému (například výklad obrazu slovy), 

3) mezijazykový překlad: vyjádření informace sdělené jedním jazykovým systémem 

jazykovým systémem jiným (překlad z jednoho jazyka do jazyka druhého). 

Překlady je dále možné dělit na:22 

1) interlineární překlad: překladatel překládá slovo za slovem, aniž by respektoval 

gramatický systém cílového jazyka, překlad může být srozumitelný u jazyků, které si 

jsou příbuzné (čeština a slovenština),23 

2) doslovný překlad: převádí lexikální jednotky bez ohledu na jejich kontext, zároveň 

však respektuje gramatický systém cílového jazyka. Výsledkem je gramaticky správný 

text, který však není zcela přirozený,24 

 
21 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 3., upravené a rozšířené vydání, verze 2. Editor Karel Hausenblas. Praha: I. 

Železný, 1998, str. 53–56. 
22 KNITTLOVÁ, Dagmar a kol. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, 2010, str. 16–17. 
23 Příklad: I did not want to hurt you – Já ne chtít ublížit ty. 
24 Příklad: brush the teeth – vykartáčovat zuby, místo vyčistit zuby. 
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3) volný překlad: respektuje výchozí text pouze okrajově, nebere v úvahu jazykové 

a stylistické prostředky, a proto je považován za neadekvátní překlad, 

4) komunikativní překlad: používá přirozené formální prostředky cílového jazyka, 

překlad nezní jako překlad, ale jako originál.25 

Rozlišuje se také mezi překlady pasivními a aktivními. Aktivní překlad je překlad 

z rodného do cizího jazyka, pasivní překlad je překlad z cizího do rodného jazyka. 

Překlady je taktéž možné klasifikovat podle základních funkčních stylů, kterými jsou 

mimo jiné styl administrativní, odborný, publicistický a umělecký. 

U odborného a administrativního překladu se klade důraz na převedení přesného 

významu a jeho odpovídající vyjádření.26 Cílem odborného a administrativního překladu je 

přesné předání obsahu informace bez pestrého nebo expresivního vyjádření. Při překladu 

odborné literatury mají jazykové prostředky pouze komunikativní funkci, důraz je kladen na 

obsah informace. Překladatel se nesmí odklonit od originálu a nemá stejnou míru volnosti 

jako při překládání uměleckého textu.27 Překladatel by měl jednak být dostatečně obeznámen 

s tematickou oblastí, ze které originál vychází, jednak v potřebném rozsahu ovládat 

terminologii ve výchozím i cílovém jazyce, neboť hlavním problémem při překladu 

odborných a administrativních textů obvykle bývá právě terminologie, protože se nejen často 

liší, ale termíny mohou mít v jazycích různé významy. Překladatel může být konfrontován 

s pojmy, které v cílovém jazyce nemají ekvivalent. Bude tedy nucen vytvořit terminologii 

novou v podobě neologismů, k čemuž je zapotřebí určité jazykového tvořivosti, ale také 

znalosti pravidel tvoření slov.28 

Překlad umělecké literatury patří k nejsložitějším překladům vůbec. Překladatel 

uměleckých textů musí na vysoké úrovni ovládat svůj mateřský jazyk, neboť nejde pouze 

o převod informací z jazyka výchozího do jazyka cílového, ale také o zachycení smyslu 

literárního díla, skrytých souvislostí, nálad a emocí vložených do textu. I proto je k překladu 

 
25 Příklad: dobrý den se do angličtiny nepřekládá jako good day, nýbrž jako good morning či good afternoon. 
26 GROMOVÁ, Edita a kol. Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). 

3. revidované a rozšířené vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. str. 85. 
27 ŽVÁČEK, Dušan. Kapitoly z teorie překladu I (odborný překlad). Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 

str. 14. 
28 GROMOVÁ, Edita a kol. Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). 

3. revidované a rozšířené vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. str. 79–85. 
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beletrie nutná jistá míra umělecké tvořivosti.29 Cílem překladatele je vytvořit text, který 

zachytí autorův styl a ideu originálu, zároveň však bude respektovat jazykové prostředky 

doby, v níž originál vznikl. Překlad by se měl snažit zachovat estetickou funkci literárního 

díla, která se snaží podněcovat představy a působit na citovou stránku čtenáře. Musí zachovat 

kompoziční stránku uměleckého díla, která bývá dokonale propracovaná, stejně jako odlišnou 

řeč postav (dodržet slovesné časy, expresivitu, nespisovnost, nářečí, dialogy atd.). 

Hlavními funkcemi publicistického stylu jsou funkce informativní a přesvědčovací. 

Publicistické texty cílí na širokou veřejnost, proto se snaží být obecně přístupné 

a srozumitelné, často působí na city, chtějí, aby se čtenář ztotožnil s osobou, jejíž příběh je 

vyprávěn, proto se používají prostředky signalizující kontakt s adresátem, kterými jsou 

například imperativ, zvolací a přací věty. Zvláštností publicistických textů je, že se v nich 

proplétají ostatní funkční styly, proto v textech můžeme najít expresivní a obrazné 

vyjadřování i prvky stylu odborného. Největší komplikací při překladu bývá překlad 

samotného nadpisu, jehož cílem je zaujmout čtenáře, podat informace o článku, ale nevyzradit 

to nejzajímavější. 

2.3 Strojový překlad 

Machine translation neboli strojový překlad je označení užívané pro počítačové 

systémy, které jsou schopny automaticky vyprodukovat překlad textu z jednoho jazyka do 

jazyka druhého. Strojový překlad může pracovat s různě velkými jednotkami. Předně může 

být založen na slovech, tedy na překladu lexikálních jednotek. Věta se rozdělí na jednotlivá 

slova, která jsou přeložena bez ohledu na kontext. Takto vygenerovaný překlad má mnoho 

vad, ať už se jedná o slovosled, nebo slova vícevýznamová. Dále existuje strojový překlad 

založený na frázích. Věta je překládána po víceslovných jednotkách, čímž dochází 

k částečnému zachování kontextu.30 Přelomovým objemem, který v současnosti dosahuje 

nejlepších výsledků, je neuronový strojový překlad představený roku 2013. Systém je založen 

na neuronové síti, tedy na naprogramovaném modelu, který simuluje biologické struktury 

neuronů v živých organismech, přičemž se nepřekládají víceslovné jednotky ani fráze, ale 

 
29 ŽVÁČEK, Dušan. Kapitoly z teorie překladu I (odborný překlad). Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 

str. 22. 
30 KOEHN, Philipp. Statistical Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, str. 119–

149. 
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celé věty.31 Strojový překlad je vhodný pro hrubý překlad, potřebuje-li adresát pochopit obsah 

sdělení. Přestože strojové překlady v posledních letech zaznamenaly velký pokrok, ani nadále 

nejsou schopny vyprodukovat text, který by nebylo nutné přepracovat. 

Od strojového překladu je potřeba odlišit počítačem podporovaný překlad32, který 

funguje na základě překladové paměti. Překladatel si text rozděluje na různě dlouhé 

segmenty, které přeloží a zároveň uloží do paměti. Software následně přeloží pouze text, který 

vykazuje určitou míru shody se segmenty v databázi.33 Tento systém lze uplatnit v případě 

textů, které se často opakují. Překladatel však vždy musí překlad zkontrolovat a přesvědčit se, 

zdali se softwarem vygenerovaný segment do překladu hodí. 

2.4 Soudní překlad 

Soudního překladu se často využívá, je-li třeba přeložit úřední dokumenty, například 

plné moci, rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení a diplomy, smlouvy, výpisy z obchodního 

rejstříku a z rejstříku trestů, rozhodnutí orgánů veřejné moci apod. 

Některé zákony přímo vyžadují předložení „překladu s kulatým razítkem“, rozcházejí 

se však v používané terminologii a užívají pojmů jako „úředně ověřený překlad“, „úřední 

překlad do češtiny“, „ověřený překlad“ nebo „úředně ověřený překlad dokladu do českého 

jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků“, aniž by tato označení byla 

někde definována.34 Ani zákon č. 36/1967 Sb. nepodává definici pojmu překlad, v ust. § 13 

toliko zakotvuje povinnost překladatele ověřený překlad podepsat a připojit otisk pečeti. Ve 

svých ustanoveních nepoužívá pojem „úředně ověřený překlad“, nýbrž pojem „ověřený 

překlad“. Přesto lze dovodit, že „úředně ověřeným překladem“ se rozumí ověřený překlad ve 

smyslu zákona č. 36/1967 Sb., který může provést pouze osoba zapsaná v seznamu 

 
31 BAHDANAU, Dzmitry a kol. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. 

Proceedings of the 2014 International Conference on Learning Representations. 2014, str. 1-5. 
32 V češtině se používá zkratka CAT z anglického computer-aided translation. 
33 SVOBODA, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe: odborný překlad mezi němčinou a češtinou. Praha: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012, str. 80. 
34 Například zákon o zadávání veřejných zakázek v ust. § 45 odst. 3 stanoví: „Má-li zadavatel pochybnosti 

o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka 

tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků“. Zákon o matrikách v ust. § 57 předepisuje: „Listiny 

vydané orgány cizího státu […] se předkládají s úředním překladem do českého jazyka.“ Daňový řád v ust. § 76 

odst. 1 a 2 určuje: „Písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění, 

a současně v překladu do jazyka českého, pokud správce daně neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje nebo že 

požaduje úředně ověřený překlad.“ 

aspi://module='ASPI'&link='280/2009%20Sb.%252376'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='280/2009%20Sb.%252376'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='280/2009%20Sb.%252376'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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tlumočníků a překladatelů. Jednak právní předpisy, které pojem „úředně ověřený překlad“ 

užívají, často odkazují v poznámce pod čarou právě na zákon č. 36/1967 Sb.,35 a jednak 

Nejvyšší správní soud ve svém usnesení č. j. 9 As 12/2014-41 konstatoval, že „listina by vždy 

měla být úředně přeložena […], tedy pouze tlumočníkem zapsaným do seznamu tlumočníků 

podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících“. V daném usnesení se Nejvyšší 

správní soud zabýval otázkou provádění důkazů v cizím jazyce ve správním řízení. Nejvyšší 

správní soud došel již dříve ve svém rozsudku č. j. 4 As 12/2011-100 k závěru, že orgán, který 

provede důkaz listinou, aniž by si opatřil její překlad do českého jazyka, porušuje ust. § 16 

odst. 1 věta první správního řádu z roku 2004, které mu ukládá jednat v řízení v českém 

jazyce. Pokud by proti takovému rozhodnutí následně byla podána správní žaloba, přičemž by 

soud v rozsahu žalobních bodů měl tuto listinu přezkoumat, znamenalo by to 

nepřezkoumatelnost napadeného správního rozhodnutí a vedlo by to k jeho zrušení. 

Zákon č. 354/2019 Sb. nesystematičnost názvosloví překlenuje, když v ust. § 1 odst. 2 

uvádí, že překladatelskou činností se mimo jiné rozumí i „vyhotovení úředně ověřeného 

překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu“. S nabytím účinnosti nového zákona 

již nebude pochyb o tom, co znamená „úředně ověřený překlad“. 

2.5 Jednota tlumočníků a překladatelů 

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) vznikla v roce 1990 jako nezávislá 

a dobrovolná profesní organizace sdružující překladatele i tlumočníky. Cílem organizace je 

hájit profesní, pracovněprávní a sociální zájmy svých členů. JTP se snaží zlepšit pracovní 

podmínky tlumočníků a překladatelů, podporuje je v dalším vzdělávání a propaguje je na trhu 

práce, také dbá na povznesení společenské prestiže profese a udržování stávající kvality 

překladu a tlumočení.36 Jednota tlumočníků a překladatelů vydává odborný bulletin ToP 

(tlumočení-překlad), ve kterém jsou publikovány eseje, zprávy z odborných akcí a jiné 

zajímavosti z oblasti překladu a tlumočení. Nejznámější akcí, kterou JTP pořádá, jsou 

Jeronýmovy dny, festival tlumočení a překladu, během kterého se pořádají nejrůznější 

odborné přednášky a semináře o práci tlumočníků a překladatelů, terminologii, počítačové 

 
35 Například zákon o uznávání odborné kvalifikace v ust. § 22 odst. 6 nebo zákon o ověřování v ust. § 13. 
36 O JTP. JTP [online]. 2015 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: https://www.jtpunion.org/O-JTP. 

aspi://module='ASPI'&link='36/1967%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='JUD'&link='JUD205271CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
https://www.jtpunion.org/O-JTP
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podpoře nebo právních předpisech. Pro soudní překladatele je JTP hlavní organizací 

sdružující překladatele na území České republiky.37 

3 Mezinárodní úprava práva na tlumočení a překlad 

Právo na tlumočení a překlad jako jedno ze základních lidských práv je upraveno 

v řadě mezinárodních a evropských dokumentů. Je spojeno zejména s právem na spravedlivý 

proces a zákazem diskriminace. Právo na spravedlivý proces můžeme definovat jako právo na 

spravedlivou aplikaci hmotněprávních norem a na spravedlivý postup orgánů aplikujících tyto 

právní normy.38 

3.1 Právo na tlumočení a překlad podle Rady Evropy 

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních dokumentů upravujících právo na 

spravedlivý proces a právo na tlumočení a překlad je Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod, kterou Rada Evropy podepsala 4. listopadu 1950 v Římě. Evropská 

úmluva o lidských právech vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášené Valným 

shromážděním Organizace spojených národů 10. prosince 1948. V České a Slovenské 

Federativní Republice byla Úmluva ratifikována 18. března 1992 a publikována v sdělení 

č. 209/1992 Sb.39 Soudní kontrolu dodržování Úmluvy vykonává Evropský soud pro lidská 

práva sídlící ve Štrasburku. Článek 6 Úmluvy deklaruje právo na spravedlivé řízení: „Každý, 

kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž 

rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; […] e) mít 

bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto 

jazykem nemluví.“40 Článek 5 stanovuje právo na svobodu a osobní bezpečnost: „Každý, kdo 

je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, s důvody svého zatčení 

a s každým obviněním proti němu.“41 Úmluva zaručuje podezřelému, obviněnému 

a obžalovanému právo na bezplatnou pomoc v podobě ústního tlumočení či písemného 

překladu v případě, že neovládá jazyk, jenž je používán v trestním řízení. 

 
37 Avšak databáze JTP kromě překladatelů a tlumočníků z České republiky, obsahuje i překladatele a tlumočníky 

ze Slovenska. 
38 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl. Praha: Linde, 1998, str. 314. 
39 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
40 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 6, odst. 3. 
41 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 5, odst. 2. 
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Rada Evropy dále 2. března 1978 vydala rezoluci výboru ministrů Rady Evropy 

R (78)8, o právní pomoci a poradenství, jejíž snahou je, aby byly všem zajištěny stejné 

podmínky přístupu k právní pomoci. Zejména se snaží odstranit ekonomické překážky, které 

by mohly vést k omezenému přístupu k soudu: „Legal aid should provide for all the costs 

necessarily incurred by the assisted person in pursuing or defending his legal rights and  

in particular lawyers' fees, costs of experts, witnesses and translations.“42 

Dne 14. dubna 1981 přijala Rada Evropy doporučení Rady Evropy R (81)7, 

o opatřeních usnadňujících přístup ke spravedlnosti v civilních záležitostech. Snahou jednoho 

z opatření je zabránit tomu, aby přístup k soudu byl omezen nedostatečnou znalostí jazyka či 

aby tato neznalost ztěžovala porozumění soudnímu líčení: „Where one of the parties to the 

proceedings does not have sufficient knowledge of the language of the court, states should pay 

particular attention to the problems of interpretation and translation and ensure that persons 

in an economically weak position are not disadvantaged in relation to access to the court or 

in the course of any proceedings by their inability to speak or understand the language of the 

court.“43 

Evropskou úmluvu Rady Evropy ze dne 27. ledna 1977, o předávání žádostí o právní 

pomoc, ratifikovala Česká republika 15. října 1999. Úmluva má obdobný cíl jako doporučení 

R (81)7, kterým je odstranění všech překážek, ať už ekonomických, či jazykových (tedy 

právo na tlumočníka či překladatele), které by mohly občanům bránit v přístupu k soudu 

v přeshraničních sporech. 

Právní úpravu nalezneme i v bilaterálních úmluvách o právní pomoci, které Česká 

republika uzavřela s mnoha státy různých kontinentů. Úmluvy se nejčastěji zabývají 

překladem, přesněji ověřenými překlady listin, opisů a písemností, a podmínkami, za kterých 

je státy navzájem uznávají.44 

 
42 Rezoluce výboru ministrů Rady Evropy č. R (78)8, čl. 3. 
43 Doporučení Rady Evropy R (81)7, čl. 6. 
44 Viz. na příklad vyhlášku Ministra zahraničních věcí č. 8/1986 Sb. ze dne 20. listopadu 1985, o Smlouvě mezi 

Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech 

občanských, rodinných a trestních, vyhlášku Ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou 

socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik č. 95/1983 Sb. ze dne 16. května 1983, 

o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, nebo vyhlášku ministra 

zahraničních věcí č. 44/1983 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou 

demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních. 
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3.2 Právo na tlumočení a překlad v Evropské unii 

Významným dokumentem Evropské unie je Listina základních práv Evropské unie. 

Listina byla vyhlášena již v roce 2000, ovšem tehdy jako nezávazná politická deklarace. 

Součástí primárního práva EU se stala až vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, tedy 

1. prosince 2009. Listina vychází ze smluv Společenství a mezinárodních úmluv, jako jsou 

Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 nebo Evropská sociální charta z roku 1989. 

Zároveň bere ohled na ústavní tradice členských států EU a na vydané deklarace Evropského 

parlamentu. Zakotvuje též principy obsažené v judikatuře soudního dvora Evropské unie. 

Hlava III Listiny upravuje rovnost všech před zákonem, ale i zákaz diskriminace, 

včetně zákazu diskriminace z jazykových důvodů: „Zakazuje se jakákoli diskriminace 

založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických 

rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli 

jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, 

věku nebo sexuální orientaci.“45 

Hlava VI Listiny se zabývá soudnictvím a definuje právo na spravedlivý proces 

a právo na obhajobu: „Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, 

má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před 

soudem. Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být 

umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta 

všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke 

spravedlnosti.“46 Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu je dále specifikováno ve 

směrnici o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. 

Směrnice Rady 2003/8/EC ze dne 27. ledna 2003, o zlepšení přístupu ke spravedlnosti 

v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc 

v těchto sporech, podporuje poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech osobám, 

které nemají dostatečné finanční prostředky, přičemž stanoví určitá minimální společenská 

pravidla pro právní pomoc v těchto sporech. Článek 7 vymezuje, jaké náklady zahrnuje právní 

 
45 Článek 21, odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie. 
46 Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie. 
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pomoc: „Právní pomoc poskytnutá v členském státě, v němž se koná řízení, zahrnuje tyto 

náklady přímo spojené s přeshraniční povahou sporu a) tlumočení; b) překlad dokumentů 

vyžadovaných soudem nebo příslušným orgánem a předložených příjemcem, které jsou pro 

rozhodnutí dané věci nezbytné.“47 V České republice byla směrnice transponována zákonem 

č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU, o právu na tlumočení a překlad 

v trestním řízení, byla schválena Evropskou unií 20. října 2010. Směrnice vychází z Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z Listiny základních práv Evropské 

unie, které stanoví právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu.48 Cílem směrnice je 

stanovit minimální pravidla pro tlumočení a překlad v trestním řízení, aby bylo zajištěno 

právo na spravedlivý proces podezřelého a obviněného neznalých oficiálního jazyka 

používaného v trestním řízení. Členské státy mají možnost tato práva dále rozšiřovat tak, aby 

dosáhly vyšší úrovně ochrany, než jakou zajišťuje směrnice. 

Směrnice stanoví právo na tlumočení v trestním řízení a v řízení o výkonu evropského 

zatýkacího rozkazu, které se „vztahuje na každého od okamžiku, kdy ho příslušné orgány 

některého členského státu vyrozumí, prostřednictvím úředního oznámení nebo jinak, že je 

podezřelý nebo obviněný ze spáchání trestného činu, až do ukončení trestního řízení“.49 

Členské státy musí zajistit tlumočení „při trestním řízení před orgány činnými v trestním 

řízení, včetně policejního výslechu, všech soudních jednání a jiných nezbytných předběžných 

jednání“,50 ale také při komunikaci „mezi podezřelým nebo obviněným a jeho právním 

zástupcem, která je v přímé souvislosti s výslechem či soudním jednáním v rámci řízení nebo 

s podáním opravného prostředku či jinými procesními úkony“.51 Právo na tlumočení podle 

směrnice se nevztahuje pouze na převod mezi dvěma jazyky, ale i na pomoc osobám 

s poruchou sluchu či zraku. Podezřelý nebo obviněný má taktéž možnost podat stížnost na 

 
47 Článek 7 směrnice Rady 2003/8/ES, o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením 

minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech. 
48 Článek 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod. 
49 Článek 1, odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
50 Článek 2, odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
51 Článek 2, odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
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kvalitu tlumočení, má-li za to, že kvalita nebyla dostačující, čímž nebylo zajištěno jeho právo 

na spravedlivé řízení.52 

Členské státy musí zajistit poskytnutí písemných překladů všech dokumentů, které 

jsou podstatné pro zajištění práva na spravedlivé řízení. Patří mezi ně veškerá rozhodnutí 

zbavující danou osobu svobody, obvinění, obžaloba, veškeré rozsudky a překlad evropského 

zatýkacího rozkazu.53 Stejně jako u tlumočení, i u překladu může podezřelý či obviněný podat 

stížnost na jeho kvalitu.54 Směrnice dále stanoví, že veškeré náklady na tlumočení i překlad 

nese členský stát, a to nehledě na výsledek trestního řízení.55 

4 Česká úprava práva na tlumočení a překlad 

Tato kapitola se zabývá úpravou práva na tlumočení a překlad a úpravou soudního 

tlumočení a překladu v právních předpisech České republiky, podává přehled vývoje právní 

úpravy soudního tlumočení a překladu a důvodů, které vedly k přijetí nového zákona 

o soudních tlumočnících a překladatelích. 

Základním pramenem upravujícím právo na tlumočení a překlad je ústavní pořádek 

České republiky, tj. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, ve kterých 

jsou stanovena práva etnických a národnostních menšin, právo na spravedlivý proces a zákaz 

diskriminace. Listina základních práv a svobod zakazuje diskriminaci ve svém článku 3 

odst. 1, když stanovuje, že se „základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“. Listina chrání práva národnostních a etnických menšin, když jim zaručuje právo 

používat jejich mateřský jazyk: „Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje 

všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní 

kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se 

v národnostních sdruženích.“56 Národnostní a etnické menšiny mají nejen právo šířit 

a přijímat informace v mateřském jazyce, ale také mají Listinou zaručené právo užívat 

 
52 Článek 2, odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
53 Článek 3, odst. 1, 2 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
54 Článek 3, odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
55 Článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU. 
56 Článek 25, odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
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mateřského jazyka v úředním styku: „Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým 

menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též […] právo užívat jejich jazyka 

v úředním styku.“57 V článku 36 odst. 1 pak Listina definuje právo na spravedlivý proces: 

„Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Právo na spravedlivý proces je úzce 

spjato s nezávislostí soudů a může se jej domáhat každá osoba, ať fyzická, či právnická. 

A konečně v článku 37 odst. 4 je zakotveno právo na tlumočníka: „Kdo prohlásí, že neovládá 

jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.“ 

Součástí ústavního pořádku jsou dle nálezu Ústavního soudu č. 403/2002 Sb. také 

ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

např. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Právo na tlumočníka a překladatele neupravuje pouze ústavní pořádek, ale i jiné 

procesní předpisy, kterými jsou například občanský soudní řád, správní řád či trestní řád. 

Občanský soudní řád zakotvuje rovné postavení všech účastníků řízení, z čehož 

vyplývá jejich právo na tlumočníka v případě, že jejich mateřským jazykem není český jazyk: 

„Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem 

ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.“58 

„Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile 

taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka účastníku, 

s nímž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob.“59 Právo na tlumočení se nevztahuje toliko na cizí mateřský jazyk, 

nýbrž také na osoby se zdravotním postižením. Občanský soudní řád dále ukládá státu nést 

náklady spojené s tlumočením a odkazuje na vyhlášku 37/1967 Sb., která stanoví výši 

odměny tlumočníka. 

Správní řád v případě práva na tlumočení rozlišuje mezi žadatelem, který není 

občanem České republiky, a občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině. 

Žadatel, který není občanem České republiky a který prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se 

 
57 Článek 25, odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
58 Ustanovení § 18, odst. 1 OSŘ. 
59 Ustanovení § 18, odst. 2 OSŘ. 
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vede jednání, má právo na tlumočníka, ale sám si nese náklady s tím spojené.60 Občan České 

republiky, který přísluší k národnostní menšině, jež tradičně a dlouhodobě žije na území 

České republiky, má právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Náklady 

na případného tlumočníka nese v tomto případě přímo správní orgán.61 

Trestní řád v ust. § 2 odst. 14 stanovuje, že „každý, kdo prohlásí, že neovládá český 

jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka 

nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá“. Dále se trestní řád právem na tlumočníka zabývá 

v ust. § 28. Přestože je ust. § 28 nadepsán „Tlumočník“, nedotýkají se příslušná ustanovení, 

na rozdíl od občanského soudního řádu či správního řádu, pouze tlumočení, ale též překladu. 

Tlumočník se přibere, pokud je třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu.62 Písemně je třeba přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení 

o vazbě, usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu, obžalobu, 

dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, 

rozhodnutí o odvolání a o podmíněném zastavení trestního stíhání.63 

Dalším důležitým pramenem práva na tlumočení a překlad je judikatura soudů České 

republiky, která zpřesňuje výklad tohoto práva. 

Ústavní soud ve svém stanovisku pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 20/05 konstatoval, že 

základní právo účastníka řízení na pomoc tlumočníka ve smyslu čl. 37 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod neplatí pro písemný styk soudu s účastníky řízení. Dále ve 

stanovisku podotýká, že „prokázat v řízení o ústavní stížnosti povinnost, že právo na 

tlumočníka dle čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod došlo v konkrétním případě 

svého naplnění, je povinností soudu, před kterým bylo vedeno řízení, nikoliv jednotlivce, 

jemuž toto právo náleží“. Je tedy na soudu, aby prokázal, že účastníkovo právo bylo naplněno. 

V rozsudku č. j. 5 Azs 54/2009–42 Nejvyšší správní soud potvrdil, že právo na 

tlumočníka se nevztahuje na ústní komunikaci mezi účastníkem řízení a jeho advokátem. 

Pokud advokát a jeho klient potřebují tlumočení pro zajištění ústní komunikace, je na 

klientovi či advokátovi, aby si tlumočníka obstarali. Budou-li ve věci úspěšní, bude jim 

 
60 Ustanovení § 16, odst. 3 SŘ. 
61 Ustanovení § 18, odst. 4 SŘ. 
62 Ustanovení § 28, odst. 1 TŘ. 
63 Ustanovení § 28, odst. 2 TŘ. 
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příslušet i náhrada nákladů důvodně vynaložených na tlumočení. To platí i v případě potřeby 

přeložit obsah určitých písemností do jazyka, kterému účastník nerozumí (rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Azs 89/2007). 

V rozsudku č. j. 4 Azs 307/2004–17 řešil Nejvyšší správní soud problematiku  

tzv. malého jazyka. Jedná se o velmi málo rozšířené jazyky, například o gagauzštinu.64 Za 

malé jazyky se považují ale i norština či islandština. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že 

ojediněle se mohou vyskytnout situace, kdy mateřským jazykem účastníka řízení je právě 

nějaký velmi málo rozšířený jazyk. I přesto je potřeba účastníkovi řízení zajistit tlumočníka. 

Není-li v takové situaci dostupný tlumočník ovládající mateřský jazyk účastníka řízení, může 

soud přibrat i tlumočníka jiného jazyka, který účastník ovládá. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 3 Azs 26/2003-49 omezil právo na 

tlumočníka, pokud je rozhodováno bez nařízení jednání. Stěžovatel namítal, že řízení před 

soudem bylo nezákonné, jelikož soud stěžovateli neustanovil tlumočníka. Nejvyšší správní 

soud však došel k závěru, že pokud soud rozhoduje o věci bez nařízení jednání, není ani nutné 

ustanovit tlumočníka účastníkovi, jehož mateřštinou je jiný jazyk nežli český, neboť potřeba 

ustanovit tlumočníka nevznikla. 

Stěžejními právními předpisy upravujícími činnost soudních tlumočníků 

a překladatelů byly do konce roku 2020 zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

a prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Opomíjet 

nelze ani směrnici Ministerstva spravedlnosti ČSR č. j. 10/73-kontr. odb, o organizaci, řízení 

a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti, která upravovala pokyny pro organizaci, řízení 

a kontrolu znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti a pokyny pro postup okresních 

a krajských soudů a státních notářství při ustanovování znalců, tlumočníků a překladatelů 

a určování odměn a náhrad. Tato směrnice byla účinná více než 40 let. Až v roce 2018 ji 

nahradila instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, 

o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále též 

instrukce č. 8/2017), která upravuje postup správních orgánů v některých správních řízeních 

ve věcech znalců a tlumočníků, vedení jejich osobních spisů, přijímání podnětů  k zahájení 

 
64 Gagauzština je turkický jazyk užívaný Gagauzy, národem žijícím převážně v Moldavsku a některých oblastech 

Ukrajiny a Ruska. Gagauzštinu používá okolo 150 tisíc lidí a jedná se o jeden z úředních jazyků Gagauzské 

autonomní oblasti v rámci Moldavska. 
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správního řízení z moci úřední, stanovuje postup při prohlídkách znaleckých a tlumočnických 

deníků a další. 

K 1. 1. 2021 nabude účinnosti zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích, který nahradí dosavadní právní předpis. Oběma zákonům se věnují 

další kapitoly.  

Často přehlíženým zákonem je zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, který umožňuje osobám se sluchovým postiženým výběr 

nejvhodnějšího způsobu komunikace s ostatními účastníky a zároveň jim zajišťuje právo na 

tlumočníka. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pak zabezpečuje bezplatné čerpání 

tlumočnických služeb osobám se sluchovým postiženým. 

4.1 Vývoj právní úpravy soudního tlumočení a překladu v České republice 

V roce 1949 byl na našem území vydán první právní předpis regulující tlumočnickou 

a překladatelskou činnost. Byl jím zákon č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích 

a tlumočnících. Přestože začal platit až po politickém převratu v roce 1948, zachovával 

nezávislost soudních tlumočníků, neboť byl vytvořen právníky, kteří nebyli ovlivněni 

ideologickým smýšlením.65 Stálý přísežný tlumočník mohl být jmenován z moci úřední 

krajskými soudy, v takovém případě nemohl funkci odmítnout, nebo též na základě vlastní 

žádosti. Nově jmenovaný tlumočník byl zapsán do seznamu vedeného krajským soudem. Tyto 

soudy si samy regulovaly počty tlumočníků a v případě nutnosti mohly přibrat i tzv. 

příležitostného tlumočníka. Krajským soudům náležela i kárná pravomoc.66 Odměňování bylo 

upraveno prováděcím nařízením vlády č. 76/1950 Sb., o odměně a náhradě hotových výloh 

stálých přísežných znalců a tlumočníků. 

Zákon nevyhovoval požadavkům režimu a v roce 1959 byl nahrazen zákonem 

č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků, který lépe odpovídal 

ideologickým představám.67 Soudní znalci a tlumočníci ztratili svou nezávislost a stali se 

 
65 TELEC, Ivo. Právní postavení znalců a tlumočníků. Právní rádce [online]. 21. 10. 2009 [cit. 2020-09-27]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku. 
66 Ustanovení § 1, 3, 4 a 13 zákona č. 167/1949 Sb. 
67 TELEC, Ivo. Právní postavení znalců a tlumočníků. Právní rádce [online]. 21. 10. 2009 [cit. 2020-09-27]. 

Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku. 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku
https://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-a-tlumocniku
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pouhými pracovníky socialistických organizací.68 Navrhovaly je orgány státní správy 

a socialistické organizace, které vycházely ze seznamů pracovníků jazykových 

a hospodářských škol. Jmenování i nadále náleželo předsedům krajských soudů.69 Tento 

zákon platil až do roku 1967, kdy nabyl účinnosti zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících.  

Zákon č. 36/1967 Sb. a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, tvořily základ právní úpravy soudního 

tlumočení po více než pět desetiletí. Zákon opětovně zakotvil institucionální nezávislost 

a nestrannost soudních znalců a tlumočníků, čímž se navrátil ke koncepci zákona z roku 

1949.70 Za více než padesát let byl novelizován pouze čtyřikrát. Novely z let 2006 a 200971 

přinesly jen drobné úpravy týkající se navýšení znalečného a tlumočného o částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou znalec a tlumočník z odměny odvádějí, 

a přidělení identifikačního čísla každému soudnímu znalci a tlumočníkovi. Důraznějších změn 

se zákon dočkal až schválením třetí novely v roce 2011.72 Novela zavedla systém přestupků 

a sankcí pro znalce a tlumočníky, podstatně upravila objektivní podmínky pro jmenování, 

upravila lhůty pro vyplácení tlumočeného a znalečného, definovala podmínky pro pozastavení 

výkonu činnosti soudního tlumočníka nebo znalce a zánik práva vykonávat znaleckou nebo 

tlumočnickou činnost a zavedla centrální seznam soudních znalců a tlumočníků.73 Poslední 

novela z roku 2017 se týkala pouze změny terminologie v ustanoveních o správních deliktech. 

Slovní spojení „správní delikty“ byly nahrazeno slovem „přestupky“ a slovo „sankce“ 

slovním spojením „správní trest“.74 Vyhláška byla taktéž novelizována celkem čtyřikrát,75 

změny se dotkly vždy jen výše odměn. 

Zákon č. 36/1967 Sb. ustál i mnohé snahy o přijetí nového zákona. V roce 2011 vláda 

Petra Nečase vydala usnesení č. 835 k návrhu věcného záměru vypracovat nový zákon 

 
68 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. Předmluva, str. 8.  
69 Ustanovení § 10 zákona č. 47/1959 Sb. 
70 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. Předmluva, str. 8. 
71 Novely provedené zákony č. 322/2006 Sb. a č. 227/2009 Sb. 
72 Novela provedena zákonem č. 444/2011 Sb. 
73 ULLRICH, Ladislav. Měla by se ČR inspirovat slovenskou právní úpravou znalecké, tlumočnické 

a překladatelské činnosti? Právní rádce [online]. 2011 [cit. 2020-09-27]. Dostupné z: 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-53404040-mela-by-se-cr-inspirovat-slovenskou-pravni-upravou-znalecke-

tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti. 
74 Novela provedena zákonem č. 183/2017 Sb. 
75 Novely provedeny vyhláškami Ministerstva spravedlnosti č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., č. 77/1993 Sb.  

a č. 432/2002 Sb. 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-53404040-mela-by-se-cr-inspirovat-slovenskou-pravni-upravou-znalecke-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti
https://pravniradce.ihned.cz/c1-53404040-mela-by-se-cr-inspirovat-slovenskou-pravni-upravou-znalecke-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnosti
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o zapsaných tlumočnících a překladatelích. Mělo se jednat o zásadní a dlouho očekávanou 

změnu spočívající ve vytvoření samostatného zákona pro soudní tlumočníky a překladatele, 

a nikoli pouze v dílčích změnách prováděných pomocí novel. Záměr vycházel z toho, že obě 

činnosti, znalecká i tlumočnicko-překladatelská, by měly mít své vlastní právní úpravy. 

K přijetí zákona ale nakonec nedošlo, namísto toho došlo opět ke schválení pouhé novely. 

Poslední marná snaha Ministerstva spravedlnosti ztroskotala v roce 2016, kdy tehdejší 

ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil návrh zákona o soudních tlumočnících 

a překladatelích. Návrhu byly vytýkány obsahové nejasnosti, formální a technické nedostatky, 

gramatické i stylistické chyby nebo odkazy na neexistující ustanovení. Jako velmi 

kontroverzní bylo vnímáno, že by soudní tlumočníky a překladatele měli jmenovat pouze 

předsedové krajských soudů. Nejvyšší soud ve svém vyjádření k tomuto nepovedenému 

návrhu zákona tento krok označil za přenesení pravomoci z orgánů moci výkonné na orgány 

moci soudní. Úprava odborné způsobilosti byla též nešťastně ponechána na vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti. Požadované vzdělání a praxe soudních tlumočníků a překladatelů 

by měly být upraveny zákonem, jak například navrhovalo Ministerstvo školství. Vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti rovněž neupravovala všechny potřebné jazyky a uváděla pouze 

jejich nekompletní seznam, což bylo rovněž předmětem kritiky.76 

Původní zákon č. 36/1967 Sb. upravuje činnost soudních znalců společně s činností 

soudních tlumočníků a překladatelů, proto vláda předložila Poslanecké sněmovně v lednu 

roku 2018 dva návrhy zákonů, návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích a návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 

Přestože první čtení obou návrhů proběhlo ještě v květnu téhož roku, k druhému a třetímu 

čtení bylo přistoupeno až začátkem roku 2019. V dubnu postoupila sněmovna návrhy obou 

zákonů Senátu. Ten vyslyšel důrazné připomínky a věcnou kritiku odborníků a po květnovém 

projednání oba návrhy zákonů zamítl. V září se Senátem vetované návrhy dostaly na pořad 

jednání 34. schůze Poslanecké sněmovny. Sněmovna setrvala ale pouze na původním návrhu 

zákona o soudních znalcích, přehlasovala zamítnutí Senátu a zákon byl dne 9. 10. 2019 

vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 254/2019 Sb., přičemž účinnost zákona 

 
76 STANDLEROVÁ, Vendula. Zákon o soudních tlumočnících je plný chyb, vytýkají instituce Pelikánovi 

a doporučují přepracování. Česká justice [online]. 2018 [cit. 2020-10-07]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2016/08/zakon-o-soudnich-tlumocnicich-je-plny-chyb-vytykaji-instituce-pelikanovi-a-doporucuji-

prepracovani/. 

https://www.ceska-justice.cz/2016/08/zakon-o-soudnich-tlumocnicich-je-plny-chyb-vytykaji-instituce-pelikanovi-a-doporucuji-prepracovani/
https://www.ceska-justice.cz/2016/08/zakon-o-soudnich-tlumocnicich-je-plny-chyb-vytykaji-instituce-pelikanovi-a-doporucuji-prepracovani/
https://www.ceska-justice.cz/2016/08/zakon-o-soudnich-tlumocnicich-je-plny-chyb-vytykaji-instituce-pelikanovi-a-doporucuji-prepracovani/
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byla stanovena od 1. 1. 2021.77 Zákon č. 254/2019 Sb. v ust. § 49 stanovuje, že účinností 

tohoto zákona dojde ke zrušení zákona č. 36/1967 Sb. Bylo proto nutné, aby byl přijat i zákon 

upravující činnost soudních tlumočníků a překladatelů, neboť ti by se jinak po 1. 1. 2021 

ocitli bez právní úpravy. Poslanecká sněmovna však na své 34. schůzi dospěla k závěru, že 

stávající návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích potřebuje zásadní 

úpravy. Výsledkem dlouhotrvající rozpravy bylo přerušení projednávání návrhu zákona na 

dva měsíce s tím, že v tomto mezidobí mají být zapracovány změny formou návrhu novely 

zákona. Poslanecká sněmovna o návrhu zákona, téměř v původním znění, opětovně hlasovala 

v prosinci 2019 a přehlasovala zamítnutí Senátu. Prezident republiky zákon podepsal a ten byl 

poté vyhlášen dne 20. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 354/2019 Sb. s tím, 

že účinnosti nabude od 1. 1. 2021. O necelé čtyři měsíce později byl již v prvém čtení přijat 

zmíněný návrh novely, postoupen Senátu, jím také schválen, následně vyhlášen dne 

15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 166/2020 Sb. s účinností k témuž dni 

jako zákon č. 354/2019 Sb. Touto novelou byla zrušena některá ustanovení nově přijatého 

zákona, který ještě ani nenabyl účinnosti, jiná byla zásadně pozměněna či podstatně 

doplněna.78 

V současné době jsou připravovány dvě vyhlášky, a to prováděcí vyhláška a vyhláška 

o odměnách a náhradách. Obě jsou prozatím stále ještě v připomínkovém řízení a snad by 

měly být v brzké době předloženy Legislativní radě vlády.  

4.2 Důvody nové úpravy 

Stěžejním argumentem pro přijetí nové úpravy bylo, že dosavadní úprava spojovala 

dvě odlišné profese v témže zákoně, byla zastaralá a neodrážela společenské změny ani 

technologické pokroky. Zákon č. 36/1967 Sb. byl svou strukturou a obsahem spíše zákonem 

 
77 Společně se zákonem o soudních znalcích byl schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen 9. 10. 2019 v částce 110 pod číslem 

255/2019 Sb. 
78 Zrušeno bylo například ustanovení týkající se povinnosti uchovávat stejnopisy tlumočníků a překladatelů 

a předkládání tlumočnických a překladatelských úkonů v elektronické podobě, protože by archivace překladů 

(tedy i několika stovek stránek ročně) byla pojena s nepřiměřenými náklady a obtížemi. Doplněno bylo 

ustanovení dovolující tlumočníku nebo překladateli odmítnout provést výkon pro nedostatek odbornosti nebo 

ustanovení umožňující do seznamu tlumočníků a překladatelů zanést i kontaktní adresu, aby tlumočníci 

a překladatelé mohli být kontaktováni i na jiné adrese, než je adresa bydliště. Změněny byly výše sankcí, které 

byly shledány nepřiměřeně vysokými. Podstatnou změnou bylo zrušení povinnosti pojištění, které by pro 

překladatele a tlumočníky znamenalo velkou finanční zátěž s ohledem na to, že soudní tlumočníci a překladatelé 

tuto činnost, na rozdíl například od advokátů, nevykonávají soustavně. 
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o znalcích nežli zákonem o tlumočnících a překladatelích. Upravoval mnoho specifických 

ustanovení tykajících se znalců, například část o znalecké činnosti ústavů,79 které se 

v tlumočnicko-překladatelské profesi vůbec neobjevují. Všechny změny v zákoně se zpravidla 

dotkly jak tlumočníků, tak znalců a bylo nesmírně obtížné, až nemožné vypracovat změnu 

zákona tak, aby se týkala jen jedné profese. Činnost soudních tlumočníků a překladatelů 

nevyžaduje tolik podrobnou úpravu jako činnost znalců, která se vyznačuje velkým 

množstvím oborů, odvětví a specializací. Zákon č. 354/2019 Sb. je samostatným právním 

předpisem pro soudní tlumočníky a překladatele a odděluje jejich postavení a činnost  

od soudních znalců.80  

Dosavadní zákon nezahrnoval vývoj, kterým prošel obor translatologie od roku 1967. 

Současná zpřesněná terminologie odlišuje označení tlumočníka od označení překladatele. 

Tlumočníkem je toliko osoba, která se věnuje ústnímu převodu z jednoho jazyka do jazyka 

druhého, na rozdíl od překladatele, který se zabývá pouze převodem písemným. Zatímco 

zákon č. 36/1967 Sb. mezi tlumočnickou a překladatelskou profesí vůbec nerozlišoval, nově 

přijatý zákon č. 354/2019 Sb. výkon obou profesí odlišuje, i když pouze zdánlivě. Přesto je to 

velký krok vpřed a zásluha patří Komoře soudních tlumočníků bojující dlouhé roky za 

zrovnoprávnění obou profesí. Česká úprava se tak přiblížila trendu jiných evropských zemí 

(Slovensko, Dánsko, Nizozemí atd.) a Evropské unie, neboť i zde se mezi těmito dvěma 

profesemi rozlišuje.81
 

V neposlední řadě si nová úprava klade za cíl zkvalitnit výkon překladatelské 

a tlumočnické činnosti. Toho by se mělo dosáhnout stanovením konkrétních požadavků na 

kvalifikaci zajištujících určitý standard, které předchozí právní úprava postrádala. 

K dalším podstatným důvodům patří posílení výkonu dohledu nad prací tlumočníků 

a překladatelů, zpřísnění správních trestů vůči nim, úprava odměňování, která by měla vést 

k větší motivaci tlumočníků a překladatelů, a elektronizace profese. 

 
79 Oddíl III, ust. § 21 a násl. zákona č. 36/1967 Sb.  
80 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb. – zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení 

současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
81 Evropská komise má například Generální oddělení pro překlady (DGT) a Generální oddělení pro tlumočení 

(SCIC). 
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5 Porovnání právní úpravy zákona 36/1967 Sb. a zákona 

354/2019 Sb. 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu vybraných částí zákona č. 354/2019 Sb., 

o soudních tlumočnících a překladatelích, srovnává je se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, poukazuje na největší změny a odlišnosti, které nová právní úprava přináší, 

a na problémy, které mohou nastat s její aplikací v praxi. 

5.1 Předmět úpravy 

Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. definuje účel právní úpravy: „Účelem 

zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před orgány 

veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními 

úkony fyzických nebo právnických osob.“ 

Cílem zákona je regulovat znaleckou a tlumočnicko-překladatelskou činnost, která 

slouží jako základ pro působení orgánů veřejné moci a právního jednání dalších osob. 

Znalecká a tlumočnicko-překladatelská činnost podle tohoto zákona je vykonávána pro účely 

soudního řízení a řízení před jinými státními orgány nebo v případech, kdy další právní 

předpisy ukládají fyzickým nebo právnickým osobám předložit posudek nebo úřední překlad. 

Pokud není znalecká a tlumočnicko-překladatelská činnost vykonávána pro účely soudního 

řízení, pro státní orgány anebo z důvodů uložených právními předpisy, tento zákon se na ně 

nevztahuje.82 

Zákon č. 354/2019 Sb. vymezuje účel právní úpravy v ust. § 1 odst. 1 a 2: „Výkonem 

tlumočnické činnosti se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci 

nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. […]. Výkonem 

překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné 

moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního 

předpisu.“ 

Zákon č. 354/2019 Sb. dopadá na stejný okruh vztahů jako zákon č. 36/1967 Sb., 

vztahuje se tedy na tlumočnicko-překladatelskou činnost, je-li zadavatelem orgán veřejné 

 
82 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 9–11. 
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moci nebo soukromoprávní subjekt, kterému vyplývá povinnost požadovat úkon od soudního 

tlumočníka nebo překladatele podle jiného právního předpisu. Zákon se nevztahuje na 

tlumočení a překlady pro soukromoprávní subjekty, kterým tato povinnost nevyplývá z jiného 

právního předpisu, a tyto překlady a tlumočení se nezaznamenávají do evidence 

tlumočnických a překladatelských úkonů a překlady se neopatřují překladatelskou pečetí.  

5.2 Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti 

Ačkoli zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, upravuje působení soudních 

znalců, tlumočníků a překladatelů, přesto v celém zákoně nenajdeme vymezení těchto pojmů. 

Zákon pracuje toliko s pojmem „soudní tlumočník“, do kterého zahrnuje jak soudní 

tlumočníky, tak soudní překladatele a nerozlišuje mezi tlumočnickou a překladatelskou 

činností. Osoba „soudního tlumočníka“ je tedy určena k vykonávání obou činností. 

Zákon č. 354/2019 Sb. na rozdíl od zákona č. 36/1967 Sb. již v ust. § 1 rozlišuje mezi 

tlumočením a překladem. Tlumočnickou činností je „provádění tlumočnických úkonů před 

orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu.“83 Za 

tlumočnickou činnost se dle zákona považuje i přepis výstupů odposlechů a záznamů 

telekomunikačního provozu. Tlumočnická dovednost je potřebná i k analýze přepisu 

výchozího mluveného projevu a jeho převodu do písemného textu. 

Za překladatelskou činnost je považována činnost spočívající v „provádění 

překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu 

vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské 

unie nebo mezinárodní smlouvy“.84  

Zcela nově tedy bude uchazečům umožněno, aby vykonávali pouze činnost 

tlumočnickou, nebo pouze činnost překladatelskou. Obě profese vyžadují zcela odlišné 

dovednosti a pojetí zákona více odráží současnou situaci a postupnou specializaci obou 

činností.  

 
83 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. 
84 Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 354/2019 Sb. 
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Přestože se zákon č. 354/2019 Sb. snaží odlišit činnost tlumočníka od činnosti 

překladatele, ust. § 3 odst. 1 stanoví, že „kde se dále v tomto zákoně hovoří o tlumočníkovi 

[…], rozumí se tím i překladatel […], není-li výslovně stanoveno jinak“, čímž sklouzává 

k původnímu nerozlišování a po vzoru zákona č. 36/1967 Sb. používá označení „tlumočník“ 

jako jednotný zastřešující výraz pro ústní i písemný převod. 

5.3 Podmínky pro jmenování soudním tlumočníkem a překladatelem  

Na úvod připomeňme, že živnostenský zákon řadí překladatelskou a tlumočnickou 

činnost mezi živnosti volné.85 Není tedy zapotřebí jakýchkoliv odborných znalostí nebo 

odborné zkoušky pro její výkon. Postačí splnit všeobecné podmínky provozováni živnosti 

stanovené v ust. § 6 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.). Pouze výkon soudní 

překladatelské a tlumočnické činnosti je regulován zákonem, aby byla zajištěna odpovídající 

kvalita a odbornost. 

5.3.1 Podmínky pro jmenování podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Soudním tlumočníkem či překladatelem se může stát osoba splňující taxativně 

vyjmenované zákonné podmínky v ust. § 4 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

ve znění pozdějších předpisů. Předpoklady jsou: 

a) státní občanství České republiky, jiného členského státu Evropské unie spolu 

s potvrzením o přechodném pobytu nebo povolením k trvalému pobytu na území 

České republiky, jiného než členského státu Evropské unie spolu s povolením 

k trvalému pobytu na území České republiky, 

b) svéprávnost, 

c) bezúhonnost, přičemž bezúhonná není osoba pravomocně odsouzená za úmyslný 

trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti 

tlumočníka, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, 

d) nebýt v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení 

povinností podle tohoto zákona, 

e) potřebné znalosti a zkušenosti z oboru (jazyka), v němž má jako tlumočník působit, 

především absolvování speciální výuky pro tlumočnickou činnost, 

 
85 Příloha č. 4 bod 69 živnostenského zákona. 
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f) osobní vlastnosti pro řádný výkon činnosti, 

g) souhlas se jmenováním. 

Velmi abstraktní a nekonkrétní je text ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb.: 

„Jmenovat znalcem (tlumočníkem) lze toho, kdo: má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru 

(jazyka), v němž má jako znalec (tlumočník) působit, především toho, kdo absolvoval speciální 

výuku pro znaleckou (tlumočnickou) činnost, jde-li o jmenování pro obor (jazyk), v němž je 

taková výuka zavedena.“ Toto ustanovení není vyloženo žádným prováděcím předpisem 

a jeho interpretace v praxi činila potíže. Zákon nechával orgánu příslušnému pro jmenování 

široký prostor pro posuzování znalostí a zkušeností, důsledkem čehož docházelo k nárůstu 

stížností ze strany nových žadatelů na rozdílné podmínky pro jmenování u jednotlivých 

krajských soudů.86 Místně příslušné ke jmenování jsou krajské soudy, v jejichž obvodu má 

tlumočník nebo překladatel místo trvalého pobytu. Proto si žadatelé opakovaně měnili místo 

trvalého pobytu podle toho, ve kterém kraji byli schopni splnit podmínky pro své jmenování 

znalcem nebo tlumočníkem. Pročež v roce 2011 Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci 

s místopředsedy krajských soudů a vedoucími oddělení znalců a tlumočníků těchto soudů 

sjednotilo podmínky pro jmenování soudních znalců a tlumočníků. V dopise JUDr. Filipa 

Melzera, náměstka ministra spravedlnosti ČR, č. j. 359/2011-OD-ZN/11 byla vymezena 

odborná způsobilost týkající se vzdělání a praxe společná všem krajským soudům. Na 

následný pokyn náměstka zveřejnily krajské soudy tyto podmínky na svých úředních deskách 

a webových stránkách.87  

Odbornou způsobilost, kterou musí mít kandidát na soudního tlumočníka 

a překladatele, je možné rozdělit do tří oblastí.  

První oblast se týká vzdělání. Podmínkou je získání vysokoškolského vzdělání, 

přesněji získání: 

a) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství 

a tlumočnictví,  

 
86 Komora soudních tlumočníků ČR pořádá jednodenní speciální kurz pro uchazeče o jmenování soudním 

tlumočníkem, jehož obsahem jsou přednášky věnované právní úpravě tlumočnické činnosti, odměňování 

tlumočníků atd. Přestože se nejednalo o zákonnou podmínku, vyžadovaly některé krajské soudy splnění tohoto 

kurzu jako jednu z podmínek pro jmenování. 
87 PIVOŇKOVÁ, Kateřina. Sjednocení podmínek pro jmenování tlumočníků a další novinky. Soudní tlumočník, 

2011, s. 8–11. 
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b) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu učitelství jazyka nebo 

filologie,  

c) vysokoškolského vzdělání v jiném magisterském studijním programu,  

d) jedná-li se o rodilého mluvčího, získání vysokoškolského vzdělání v rodném jazyce.88 

Druhou oblastí je speciální výuka. Získal-li aspirant vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví, učitelství jazyka nebo 

filologie, postačí absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti 

práva na právnické fakultě, které se skládá ze dvou částí. První část se zabývá českou právní 

terminologií a plní se u všech jazyků. Výjimku mají absolventi právnických fakult. Druhá část 

je navazující jazykový seminář, který je povinný jen u některých jazyků. Získal-li však 

kandidát vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském programu nebo jedná-li se o rodilého 

mluvčího, je zapotřebí kromě absolvování doplňkového studia složit i speciální státní 

jazykovou zkoušku pro překladatelský nebo tlumočnický obor.89, 90 

Třetí oblastí je odborná praxe, která je pro všechny uchazeče stejná. Uchazeč musí 

minimálně pět posledních let aktivně vykonávat překladatelskou či tlumočnickou praxi, 

přičemž převážná část praxe musí být získána po ukončení vysokoškolského studia.91 

Podmínky, na kterých se domluvilo Ministerstvo spravedlnosti s krajskými soudy, 

byly později přejaty do instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, 

č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků 

a o některých dalších otázkách. Přestože instrukce znamenala významný posun ve zpřesnění 

odborných podmínek, i nadále je výklad některých neurčitých pojmů, jako například termínu 

odborná praxe, na uvážení správního orgánu. 

 
88 Kolektiv autorů. Jak se stát soudním tlumočníkem. Komora soudních tlumočníků České republiky [online]. 

[cit. 2020-10-18]. Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem. 
89 Tamtéž. 
90 Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva je zpoplatněno. První část zabývající se 

právní terminologií stojí 10 tisíc Kč. Druhá část v podobě jazykového semináře stojí dalších 11 tisíc Kč. Pro 

některé jazykové kombinace jazykové semináře neexistují (např. finština, norština), neboť není, kdo by semináře 

vyučoval. Uchazeči tedy postačí absolvování první části. Má-li však uchazeč jazyky, pro které se jazykové 

semináře vypisují (zejména angličtina, němčina a francouzština) musí uchazeč jazykový seminář splnit pro 

všechny jazyky, pro které chce být v seznamu překladatelů a tlumočníků zapsán. Jsou-li jazyky žadatele např. 

němčina a francouzština, musí absolvovat první část společnou pro všechny jazyky a dva jazykové semináře. 

Celkově tak zaplatí 32 tisíc Kč. 
91 Kolektiv autorů. Jak se stát soudním tlumočníkem. Komora soudních tlumočníků České republiky [online]. 

[cit. 2020-10-18]. Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem. 

https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem
https://www.kstcr.cz/cz/jak-se-stat-soudnim-tlumocnikem
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Splní-li uchazeč všechny podmínky, může podat návrh na jmenování soudním 

tlumočníkem. Návrh mohou podle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. podat také „orgány 

veřejné moci, vědecké instituce, vysoké školy, dále organizace, u nichž pracují osoby 

přicházející v úvahu, jakož i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, 

jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti“. Jedná se tedy o řízení o žádosti podle ust. § 44 

odst. 1 správního řádu. 

Ke jmenování jsou dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. věcně příslušné správní 

orgány, kterými jsou ministr spravedlnosti, popřípadě předsedové krajských soudů pověření 

ministrem spravedlnosti. Vyhláška č. 37/1967 Sb. v ust. § 1 odst. 1 konkretizuje, kdy 

rozhoduje ministr a kdy předsedové krajských soudů.92 Nebylo však zcela patrné, který 

z těchto dvou správních orgánů je příslušný k rozhodování o žádosti rozšířit oprávnění o další 

jazyk u již zapsaného tlumočníka nebo překladatele, pokud se změnila situace a tlumočník 

nebo překladatel nově nesplňuje podmínky podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky. Nejasnost částečně 

vyřešila instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti, která v ust. § 3 odst. 2 upřesňuje, že 

správní řízení vede ministerstvo, pokud je účastníkem řízení tlumočník nebo překladatel byť 

i zčásti jmenovaný ministrem spravedlnosti. A naopak není zcela zřejmé, kdo je příslušný 

v řízení k rozhodování o žádosti rozšířit oprávnění, byl-li tlumočník nebo překladatel 

jmenován předsedou krajského soudu, avšak posléze splnil podmínky uvedené v ust. § 1 

odst. 1 vyhlášky.93  

Na jmenování není ani po splnění všech podmínek právní nárok.94 Podle ust. § 2 

odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb. se jmenuje tolik soudních tlumočníků a překladatelů, aby tito 

nebyli neúměrně přetěžováni. Usoudí-li však krajský soud nebo ministr spravedlnosti, že je 

pro daný jazyk dostatek tlumočníků a překladatelů, nové uchazeče není povinen jmenovat. 

 
92 Ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky: „Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává pro jednotlivé obory znalecké 

činnosti a pro odvětví těchto oborů znalce (tlumočníky), kteří jsou pracovníky ústředních orgánů, vysokých škol, 

vědeckých a výzkumných ústavů, a dále ty, kteří jsou označení (ust. § 2) ústředními orgány. Dále jmenuje znalce 

z oboru práva pro oblast právních vztahů k cizině, jakož i znalce (tlumočníky), u nichž si jmenování a odvolání 

vyhradil.“ 
93 Dle mého názorů je to předseda krajského soudu. Pokud je ministr spravedlnosti příslušný k řízení, jehož 

účastníkem je tlumočník nebo překladatel byť i zčásti jmenovaný ministrem spravedlnosti, analogicky by měl 

být předseda krajského soudu příslušný k řízení, jehož účastníkem je tlumočník nebo překladatel jmenovaný 

předsedou krajského soudu. 
94 Zdůraznil například též Ústavní soud ve svém usnesení sp. Zn. II. US 153/04 ze dne 27. 10. 2005. 
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Zákon č. 36/1967 Sb. neupravuje řízení o jmenování do funkce, toliko v ust. § 26 

odkazuje na úpravu Ministerstvem spravedlnosti. K této úpravě došlo až instrukcí 

Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. 4. 2012, č. j. 90-OSD-ZN, která zakotvila povinnost při 

jmenování do funkce postupovat podle správního řádu. Avšak již dříve správní řád, který 

nabyl účinnosti 1. 1. 2006, v ust. § 180 odst. 2 stanovil, že nevydávají-li správní orgány 

rozhodnutí a neupravují-li zvláštní právní předpisy řízení v celém rozsahu, postupují správní 

orgány podle části čtvrté správního řádu. 

Za jmenování soudním tlumočníkem či překladatelem včetně zapsání do seznamu 

tlumočníků se podle položky 36 zákona č. 549 /1991 Sb., o soudních poplatcích, platí 

poplatek ve výši 1000 Kč. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou zapisováni do seznamů 

znalců a tlumočníků, které vedou krajské soudy,95 a zároveň Ministerstvo spravedlnosti vede 

ústřední seznam znalců a tlumočníků.96 

5.3.2 Podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění podle 

zákona č. 354/2019 Sb. 

V ust. § 7 a násl. zákona č. 354/2019 Sb. jsou uvedeny podmínky pro vznik 

tlumočnického a překladatelského oprávnění. Jejich srovnáním s podmínkami v zákoně 

č. 36/1967 Sb. dojdeme k závěru, že pozdější zákon obsahuje zásadní změny. Například úplně 

vypuštěna byla podmínka nevyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení 

povinností a podmínka osobních vlastností zajištujících řádný výkon činnosti.  

Nově je také zcela vypuštěna podmínka týkající se českého státního občanství nebo 

státního občanství jiné země za předpokladu povolení k trvalému pobytu. Žadatelem o vznik 

tlumočnického nebo překladatelského oprávnění může být tedy i cizinec. Pokud žadatel není 

rodilým mluvčím českého jazyka, musí prokázat znalost českého jazyka v rozsahu, který je 

nezbytný pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti (ust. § 7 odst. 1 písm. g/). Za 

rodilého mluvčího se považuje ten, kdo složil maturitní zkoušku z českého jazyka (ust. § 7 

odst. 4).97 Znalost českého jazyka se prokazuje dokladem o splnění zkoušky, jehož 

 
95 Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 
96 Ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 
97 I občané České republiky, jejichž rodilým jazykem je čeština, ale neskládali maturitní zkoušku z českého 

jazyka, například z důvodu studia na zahraniční škole v ČR, budou podle zákona považování za nerodilého 

mluvčího. Je otázkou, zdali se na tyto případy bude vztahovat výjimka podle ust. § 8 zákona č. 354/2019 Sb. 
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podrobnosti nalezneme v ust. § 7 odst. 4. Potřebnou úroveň znalostí českého jazyka stanoví 

Ministerstvo školství vyhláškou. 

Též je stanovena nově povinnost mít kontaktní adresu na území České republiky 

v případě, že tlumočník nebo překladatel nemá na jejím území sídlo nebo místo trvalého 

pobytu (ust. § 7 odst. 1 písm. f/). Na této adrese musí být k zastižení a přijímat poštu. 

Mezi ostatní nové podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění 

patří:  

a) uchazeč nesmí být na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku (ust. § 7 

odst. 1 písm. e/),  

b) uchazeči nebyl v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis uložen trest zákazu 

činnosti nebo pokuta ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupky vyjmenované v zákoně 

(ust. § 7 odst. 1 písm. d/). 

Podmínka týkající se odborné způsobilosti je upřesněna a rozvedena v ust. § 8 téhož 

zákona. Obsah odborné způsobilosti je téměř shodný s instrukcí č. 8/2017 s doplněním, že je 

možné získat i jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk.98 Zákon taktéž 

v ust. § 8 odst. 2 zpřesňuje, co se rozumí aktivní tlumočnickou či překladatelskou praxí: je to 

výkon odborných činností souvisejících s daným jazykem, přičemž převážná část praxe musí 

být získána po ukončení studia. 

Pro odstranění případných tvrdostí zákona dává ust. § 8 odst. 4 Ministerstvu 

spravedlnosti možnost v odůvodněných případech některou z podmínek pro vznik oprávnění 

prominout. Tyto odůvodněné případy se budou týkat zejména malých jazyků (urdština, 

litevština) nebo jazyků, které se u nás vyučují výjimečně (hindština). U těchto jazyků není 

možné v České republice získat vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 

protože je žádná vysoká škola nevyučuje. Z obdobných důvodů není ani možné složit 

 
98 Takovým osvědčením může být absolvování studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka 

nebo zkouška z profesní kvalifikace tlumočníka českého znakového jazyka. 
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speciální státní jazykovou zkoušku pro obor tlumočnický nebo překladatelský, neboť se pro 

tyto jazykové kombinace zkoušky nevypisují.99 

Novinkou mezi podmínkami pro vznik tlumočnického či překladatelského oprávnění 

je úspěšné absolvování vstupní zkoušky (ust. § 10 zákona č. 354/2019 Sb.). Vstupní zkoušku 

organizuje Justiční akademie za správní poplatek. Má formu jednodenního kurzu, který je 

ukončen závěrečným testem. Cílem je přezkoušet znalosti právní úpravy související 

s tlumočnickou a překladatelskou činností a znalosti týkající se řízení, ve kterých je možné 

provádět tlumočnické a překladatelské úkony a jejich náležitosti. Je pro všechny jazyky 

stejná, proto postačí, složí-li ji uchazeč jen jednou.100 Neuspěje-li žadatel u zkoušky, má 

možnost ji jednou opakovat. Pokud by však ani na druhý pokus vstupní zkoušku nesložil, 

může podat další žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů nejdříve po uplynutí 

3 let ode dne konání zkoušky, ve které neuspěl (ust. § 10 odst. 5 téhož zákona). 

Nejpodstatnější změnou, kterou zákon č. 354/2019 Sb. v této oblastí přináší, je 

zavedení právního nároku na zápis soudního tlumočníka nebo překladatele do seznamu 

soudních překladatelů a tlumočníků. Za účinnosti zákona č. 36/1967 Sb. nebyl na jmenování 

právní nárok a vše záleželo na úvaze ministra spravedlnosti nebo předsedů krajských soudů. 

Na jednu stranu tato změna zvyšuje právní jistotu a legitimní očekávání, na stranu druhou je 

nutné zajistit kvalitní výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Jako jeden z ochranných 

mechanismů má sloužit právě vstupní zkouška, která sjednotí znalosti nejdůležitější právních 

předpisů.  

Zákon č. 354/2019 Sb. v ust. § 12 navíc umožňuje, aby do seznamu soudních 

tlumočníků a překladatelů byly zapsány osoby, které sice nesplnily podmínky pro zapsání 

podle tohoto zákona, ale získaly v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním 

 
99 Pokud by zákon podobné ustanovení postrádal, mohlo by to v praxi znamenat četné potíže. Pro některé 

uchazeče by nebylo možné splnit zákonem stanovené podmínky, což by vedlo k tomu, že by pro některé jazyky 

soudních tlumočníků nebo překladatelů byl nedostatek anebo by nebyli žádní. Podle evidence znalců 

a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti je v současné době pro jazyky, jako je například barmština, bengálština 

nebo urdština, v celé České republice pouze jeden soudní tlumočník pro každý z nich. Nedostatek soudních 

tlumočníků a překladatelů je limitující například při zadržení cizince, který má ze zákona právo komunikovat ve 

svém mateřském jazyce, a je na orgánu, který jej zadržel, aby soudního tlumočníka sehnal. Diskutovaným se toto 

téma stalo opět během vrcholu migrační krize. Pro uprchlíky ze Sýrie, kde se mluví arabsky, bylo tlumočníků 

dostatek. Horší byla situace s uprchlíky z Afghánistánu, kde jsou oficiálními jazyky perština, uzbečtina 

a paštština. Pro tyto 3 jazyky je v ČR celkem 12 tlumočníků. Dlouhodobě je velmi palčivá situace u orientálních 

a afrických jazyků. Orgány si v těchto případech často vypomáhají ustanovením o ad hoc tlumočnících. 
100 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 10.  
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státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci 

tlumočnické nebo překladatelské oprávnění obdobné tomu, které mají soudní tlumočníci 

a překladatelé v České republice. Tyto osoby jsou povinny složit rozdílovou zkoušku, jejímž 

cílem je ověřit znalosti právních předpisů upravujících výkon tlumočnické činnosti 

a náležitostí tlumočnického úkonu (ust. § 12 odst. 1 písm. b), odst. 2 zákona č. 354/2019 Sb.) 

a prokázat znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické nebo 

překladatelské činnosti (ust. § 12 odst. 1 písm. c) téhož zákona), která se prokazuje dokladem 

o splnění zkoušky podle ust. § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb.101 Na takto zapsané osoby se 

vztahují práva a povinnosti uvedené v tomto zákoně.  

Soudní tlumočníci a překladatelé, kteří byli jmenováni podle zákona č. 36/1967 Sb., si 

musí do pěti let od účinnosti zákona č. 354/2019 Sb. doplnit odbornou způsobilost, tedy 

absolvovat doplňkové studium a složit vstupní zkoušku (ust. § 44 odst. 3 zákona). Jedinou 

výjimku mají soudní tlumočníci a překladatelé, kteří jsou v seznamu znalců a tlumočníků 

zapsaní déle než 10 let. U nich se podmínka požadovaného vzdělání považuje za splněnou, 

musí úspěšně složit toliko vstupní zkoušku (ust. § 40 odst. 4 zákona). 

5.4 Práva a povinnosti soudního tlumočníka a překladatele 

Úpravu práv a povinností nalezneme jak v samotných tlumočnických zákonech 

a prováděcích vyhláškách, tak v hlavních procesních předpisech, kterými jsou občanský 

soudní řád, soudní správní řád, správní řád a trestní řád, a částečně i v jednacích řádech 

okresních a krajských soudů.102, 103 

Soudní tlumočníci a překladatelé by měli dodržovat nejen právní předpisy, ale i Etický 

kodex104, který schválila Komora soudních tlumočníků na XXI. valné hromadě dne 28. února 

2015. Etický kodex v celkem osmnácti bodech shrnuje práva a povinnosti, morální a etické 

 
101 Ustanovení § 12 zákona č. 354/2019 Sb. vychází ze zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, který implementuje 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005, o uznávání odborných kvalifikací, 

a který upravuje postup při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované 

činnosti na území České republiky. Ustanovení § 12 je v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace, 

který v ust. § 10 umožňuje před uznáním odborné kvalifikace požadovat splnění kompenzačních opatření. 
102 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 46. 
103 Například ust. § 35 odst. 3 trestního řádu stanoví, že obhájcem nemůže být ten, kdo je v trestním řízení činný 

jako tlumočník. 
104 Komora soudních tlumočníků ČR. Etický kodex. Kstcr.cz [online]. Praha: Valná hromada XXI. KST ČR, 

2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://www.kstcr.cz/cz/kst-cr-eticky-kodex. 

https://www.kstcr.cz/cz/kst-cr-eticky-kodex
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zásady, které by měly být ctěny a dodržovány. V některých bodech Kodexu jsou podrobně 

rozvinuty povinnosti stanovené již zákonem č. 36/1967 Sb. (například povinnost mlčenlivosti, 

dodržování termínů a osobní výkon činnosti). Kodex je doplněn o povinnosti týkající se řádné 

přípravy, důstojného vystupování nebo požadavků kvality na ústní projev soudního 

tlumočníka. Jedná se ale spíše o doporučení a za nedodržení kodexu nehrozí žádné zákonné 

sankce. 

5.4.1 Vybraná práva a povinnosti soudního tlumočníka a překladatele podle 

zákona č. 36/1967 Sb. 

Práva a povinnosti soudních tlumočníků a překladatelů jsou upraveny v ust. § 8 až 16 

zákona č. 36/1967 Sb. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou povinni vykonávat činnost řádně, 

ve stanovené lhůtě a pouze v jazyce, pro který byli jmenováni (ust. § 8). Řádný výkon 

činnosti spočívá v povinnosti provést tlumočnický úkon, který bude mít všechny stanovené 

náležitosti, bude tedy bez formálních i obsahových vad.105 Zadavatel by měl stanovit lhůtu po 

konzultaci s překladatelem nebo tlumočníkem. Nedodržení lhůty může být důvodem k přijetí 

opatření, například krácení odměny, nebo v krajním případě i uložení pořádkové pokuty. 

Provedení úkonu v jiném jazyce, než pro který je tlumočník nebo překladatel zapsán, se 

považuje za přestupek podle ust. § 25a odst. 1 písm. a) zákona. 

Soudní tlumočníci a překladatelé mohou vykonávat činnost na celém území ČR 

a nejsou omezeni územním obvodem krajského soudu, u kterého jsou zapsáni (ust. § 9).106  

Činnost vykonávají osobně s možností přibrat konzultanta, čímž se ale nezbavují 

odpovědnosti za překlad či tlumočení (ust. § 10).107 Pojem konzultant není v zákoně 

definován. Lze dovodit, že se jedná o odborníka, jehož pomoc si tlumočník nebo překladatel 

vyžádal pro vyřešení dílčích otázek. Ze zákona ani vyhlášky přitom nevyplývá, že by 

i konzultant musel být zapsán v seznamu znalců a tlumočníků.108 I při přibrání konzultanta 

odpovídá soudní tlumočník a překladatel za celý překlad či tlumočení, a tedy i za část, kterou 

 
105 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 47. 
106 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 67. 
107 Přibrání konzultanta bude pravděpodobněji více využíváno soudními překladateli nežli soudními tlumočníky. 

U soudních překladatelů může nastat situace, kdy se v textu, který má být přeložen, objevuje pasáž v jiném 

jazyce, který překladatel neovládá, nebo složitá odborná terminologie, již překladatel konzultuje s odborníky 

z dané oblasti. Činnost soudních tlumočníků spočívá v přetlumočení právě řečeného a není tu prostor pro 

konzultaci. Konzultace by připadala v úvahu jen při přípravě tlumočníka před tlumočením samotným. 
108 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 70. 
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vypracoval konzultant.109,110 Tlumočník nebo překladatel není povinen oznámit zadavateli 

přibrání konzultanta, pokud tak ale neučiní, nemá právo na náhradu nákladů spojených 

s jeho činností (ust. § 18 odst. 2). 

Ustanovení § 11 zákona upravuje podjatost a možnost odmítnout provedení úkonu. 

Nestrannost tlumočníka a překladatele souvisí s právem na spravedlivý proces a s nezávislostí 

a nestranností soudnictví. Odmítnout provést úkon je možné, je-li tu pochybnost 

o nepodjatosti pro poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich 

zástupcům. Zákon přiznává tlumočníkům a překladatelům procesní právo odmítnout 

provedení úkonu ze stejného důvodu, z jakého svědek může odmítnout vypovídat, a odkazuje 

na úpravu v ust. § 126 odst. 1 občanského soudního řádu, která stanoví, že svědek může 

odepřít výpověď jen tehdy, způsobil-li by tím nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám 

blízkým. Osoba blízká je definována v ust. § 22 občanského zákoníku.111 

Není-li naplněna výjimka opravňující tlumočníka nebo překladatele úkon odmítnout, 

je tento povinen jej provést vždy, pokud byl k jeho vykonání ustanoven soudem nebo jiným 

orgánem veřejné moci. Možnosti odmítnout úkon jsou formulovány úzce, neboť se 

předpokládá, že tlumočníci a překladatelé jsou v seznamu zapsáni dobrovolně a chtějí činnost 

pro orgány veřejné moci vykonávat.112 Odmítne-li tlumočník nebo překladatel provést úkon, 

má orgán, jenž jej ustanovil, povinnost toto odmítnutí oznámit orgánu dohledu, kterým je 

předseda krajského soudu, který je oprávněn s tlumočníkem zahájit disciplinární řízení dle 

ust. § 25c a násl. zákona č. 36/1967 Sb. pro porušení povinností.113 

Podle ust. § 13 zákona má tlumočník povinnost podepsat ověřované překlady 

a připojit k nim otisk pečeti. Bez úřední pečeti a podpisu je překlad vadný. Z logiky věci 

 
109 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 72. 
110 Obdobně je odpovědnost za přibranou osobu upravena v občanském zákoníku. V ust. § 2914 zákona 

č. 89/2012 Sb. se promítá zásada culpa in eligendo. Občanský zákoník stanoví, že ten, „kdo při své činnosti 

použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji 

způsobil sám“. Není tím však dotčena smluvní odpovědnost konzultanta ve vztahu k tlumočníku nebo 

překladateli. 
111 Ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel 

nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla 

jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 

sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ 
112 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 81. 
113 Pokud by překladatel nebo tlumočník odmítl provést úkon, aniž by mu svědčila výjimka, dopustil by se tím 

přestupku podle ust. § 25a odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb. 
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vyplývá restriktivní výklad pojmu tlumočník, neboť se tato povinnost může vztahovat toliko 

na soudní překladatele a na jejich písemné překlady, a nikoli na soudní tlumočníky a jejich 

ústní přednesy. 

Mezi další povinnosti patří zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se 

soudní tlumočníci a překladatelé dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti, a to i po 

jejím skončení (ust. § 10a). Porušením této povinnosti není využití informace pro vědecké 

nebo vzdělávací účely. Dále jsou tlumočníci a překladatelé povinni vést tlumočnický deník 

(ust. § 15), který zaznamenává veškeré provedené úkony (překlady i tlumočení). 

5.4.2 Vybraná práva a povinnosti soudního tlumočníka a překladatele podle 

zákona č. 354/2019 Sb. 

Součástí zákona č. 354/2019 Sb. je i samostatná hlava114 nadepsaná Práva a povinnosti 

tlumočníků. Práva a povinnosti se nenacházejí pouze v této hlavě, ale napříč celým zákonem, 

tak například část první ust. § 4 stanoví, že „tlumočník vykonává činnost osobně, pouze 

v jazyce, pro který má oprávnění, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně, a ve sjednané nebo 

stanovené době“. 

Soudní tlumočníci a překladatelé jsou povinni jednat s odbornou péčí. Občanský 

zákoník v ust. § 5 definuje odbornou péči jako schopnost jednat se znalostí a pečlivostí, která 

je spojena s povoláním nebo stavem. Ustanovení si klade za cíl chránit dobrou víru třetích 

osob v jistou úroveň odbornosti a kompetentnosti.115 Aby soudní tlumočník nebo překladatel 

naplnil povinnost jednat s odbornou péčí, musí mít znalosti příslušných právních předpisů 

a musí jednat v souladu s těmito předpisy.116 S odbornou péčí je spojena i vyšší míra 

odpovědnosti. Pokud by tlumočník nebo překladatel nejednal s odbornou péčí, uplatnila by se 

domněnka nedbalého jednání podle ust. § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. Soudu by dle 

ust. § 2953 odst. 2 občanského zákoníku nenáleželo moderační právo snížit náhradu škody. 

Vyloučení pro podjatost je upraveno v ust. § 18 zákona: „Tlumočník nesmí provést 

tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr 

k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který 

 
114 Hlava IV, ust. § 18–24 zákona č. 354/2019 Sb. 
115 PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. Občanský zákoník: komentář. Ustanovení § 5. ASPI. 
116 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 4. 
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tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má 

být tlumočnický úkon použit.“ Nepostačí pouhá pochybnost, je zapotřebí důvodné pochybnosti 

o nepodjatosti.117 Občanský soudní řád obsahuje speciální právní úpravu, která bude mít 

aplikační přednost před zákonem č. 354/2019 Sb., a to v jeho ust. § 17, které uvádí, že důvody 

o vyloučení soudců tam uvedené se přiměřeně použijí i na tlumočníky. Zvláštní úpravu 

nalezneme i v soudním řádu správním v ust. § 8 odst. 2, který shodně uvádí, že z obdobných 

důvodů, pro které je možné vyloučit soudce, je možné vyloučit i tlumočníka. Zatímco ve 

správním řádu též najdeme úpravu o podjatosti tlumočníka a znalce, a to v ust. § 14 odst. 8, 

trestní řád v ust. § 29 odst. 1 odkazuje na zvláštní předpis, kterým je zákon č. 354/2019 Sb. 

Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. vymezuje důvody pro odmítnutí 

výkonu tlumočnické činnosti. Tlumočník nebo překladatel odepře provedení úkonu v případě, 

že: 

a) má pozastaveno oprávnění, nehledě na to, zdali oprávnění bylo pozastaveno na vlastní 

žádost, nebo z moci úřední, 

b) nemá oprávnění v jazyce, ve kterém má být úkon proveden. Neodmítnutím by se 

tlumočník či překladatel dopustil přestupku podle ust. § 37 odst. 1 písm. b), resp. 

odst. 2 písm. b) zákona č. 354/2019 Sb., 

c) nemá k provedení úkonu dostatek odborných znalostí. V zákoně 36/1967 Sb. nebyla 

explicitně zmíněna potřeba odborných znalostí pro provedení úkonu, kterou bylo 

zapotřebí dovozovat z formulace: „Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat 

znaleckou (tlumočnickou) činnost řádně.“ (ust. § 8), 

d) dosavadní úkony mu neumožňují další úkon provést řádně a včas. Soudní tlumočníci 

a překladatelé mohou přijímat zakázky i od soukromoprávních zadavatelů, čímž nelze 

vyloučit situaci, že soudní tlumočník nebo překladatel odmítne provést úkon pro orgán 

veřejné moci, aby mohl přijmout zakázku od soukromého zadavatele. Orgán dohledu 

by měl zajistit kontrolu tak, aby v praxi nedocházelo k zneužívání této možnosti 

odmítnout úkon. 

 
117 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. stanoví, že postačí toliko „pochybnost o nepodjatosti“. 
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Ustanovení § 19 odst. 2 stanoví další důvody pro odmítnutí výkonu překladatelské či 

tlumočnické činnosti, je-li zadavatelem orgán veřejné moci, kterými jsou například závažná 

rodinná situace nebo neočekávaná pracovní povinnost. 

Zákon č. 354/2019 Sb. oproti úpravě v zákoně č. 36/1967 Sb. přináší zásadní rozšíření 

možností, pro které tlumočník nebo překladatel může odmítnout provést úkon. V zákoně 

č. 36/1967 Sb. byly stanoveny jako jediné důvody pochybnost o podjatosti a nebezpečí 

způsobení trestního stíhání. Byl-li zadavatelem soud nebo orgán veřejné moci, neměl soudní 

tlumočník nebo překladatel právo odmítnout úkon z jakýchkoliv jiných závažných důvodů. 

Povinnost mlčenlivosti je upravena v ust. § 20 zákona. I nadále má tlumočník nebo 

překladatel povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem své činnosti. Tlumočníky a překladatele podle ust. § 20 odst. 1 může 

zprostit povinnosti mlčenlivosti jen zadavatel. Ačkoli označení zadavatel není v zákoně nijak 

definováno, dovodíme, že se jedná o stejné osoby, kterým tuto možnost dával zákon 

č. 36/1967 Sb., tedy orgán veřejné moci, který tlumočníka ustanovil, nebo ten, pro koho 

tlumočník či překladatel vykonával činnost na základě smlouvy. Zproštění mlčenlivosti se 

však nevztahuje na tlumočnický úkon provedený mezi obviněným a obhájcem v trestním 

řízení (ust. § 20 odst. 1).118 Porušením mlčenlivosti by se tlumočník či překladatel dopustil 

přestupku podle ust. § 37 odst. 1 písm. h), resp. odst. 2 písm. h) zákona č. 354/2019 Sb. 

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na konzultanty a jiné osoby, které se na 

tlumočnické činnosti podílely (ust. § 20 odst. 2 zákona). Na tyto osoby se povinnost 

mlčenlivosti vztahuje ve stejném rozsahu jako na tlumočníka nebo překladatele a povinnosti 

je může zbavit opět toliko zadavatel. Soudní tlumočník nebo překladatel musí další osoby 

o této povinnosti písemně poučit. 

Zákon č. 354/2019 Sb. navíc rozšiřuje výjimky z povinnosti mlčenlivosti. Nově se 

povinnost mlčenlivosti nevztahuje na informace, které mají být použity jako důkaz před 

orgánem veřejné moci a vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad překladatelskou 

a tlumočnickou činností (ust. § 20 odst. 3 věta druhá). Ustanovení § 20 odst. 4 upravuje další 

 
118 Ustanovení je v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 

2010, o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Směrnice vyžaduje, aby soudní tlumočníci a překladatelé 

bez výjimky zachovávali mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při tlumočení a překladech v trestním 

řízení a v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. 
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výjimku, která se týká zahájeného řízení proti osobě tlumočníka nebo překladatele, řízení 

proti zadavateli nebo řízení, jehož stranami jsou na jedné straně tlumočník či překladatel a na 

straně druhé zadavatel. Ustanovení se snaží ulehčit pozici tlumočníků a překladatelů v řízení 

zejména proti zadavateli. Doposud zadavatelé zpravidla odmítali tlumočníky nebo 

překladatele zprostit povinnosti mlčenlivosti, čímž ztěžovali jejich obranu.119 Poslední 

výjimkou je použití informací pro vědecké nebo vzdělávací účely, pokud jsou tyto informace 

použity přiměřeně a jsou v anonymizované podobě (ust. § 20 odst. 3 věta první). Ustanovení 

má zajistit, aby vědeckou nebo vzdělávací činností nebyly poškozeny orgány veřejné moci 

a účastníci řízení. 

Další novou povinností je zakotvení povinnosti tlumočníka či překladatele nahradit 

újmu, kterou způsobil při výkonu své činnosti nebo kterou způsobil konzultant, kterého si 

tlumočník či překladatel zvolil (ust. § 21 odst. 1 zákona).120 Náhrada újmy se řídí právní 

úpravou v hlavě III zákona č. 89/2012 Sb. Ustanovení § 21 odst. 2 obsahuje liberační důvod, 

kterým je vynaložení veškerého úsilí, které lze po tlumočníkovi či překladatelovi požadovat. 

Důkazní břemeno leží na straně tlumočníka nebo překladatele. 

Zcela nově je v ust. § 24 stanovena oznamovací povinnost tlumočníka nebo 

překladatele vztahující se na veškeré skutečnosti, které by mohly vést k pozastavení nebo 

zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost. Oznamovací povinnost se plní vůči 

Ministerstvu spravedlnosti neprodleně, tedy jakmile skutečnosti nastanou, nejpozději však do 

10 dnů ode dne, kdy nastaly. V případě nesplnění se tlumočník či překladatel dopouští 

přestupku podle ust. § 37 odst. 1 písm. j), resp. odst. 1 písm. j) zákona č. 354/2019 Sb. 

V zákoně č. 354/2019 Sb. zůstalo zakotveno právo přibrat konzultanta, považuje-li to 

tlumočník nebo překladatel za nezbytné (ust. § 23). Nově však musí s přibráním konzultanta 

zadavatel souhlasit. Odpovědnost tlumočníka nebo překladatele za práci konzultanta byla 

výslovně stanovena v ust. § 10 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., avšak v zákoně č. 354/2019 Sb. 

tato odpovědnost již nově uvedena není, a musíme ji proto dovodit ze zásady culpa in 

eligendo vyplývající z ust. § 2914 občanského zákoníku. 

 
119 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 20. 
120 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 21. 
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5.5 Seznam soudních tlumočníků a překladatelů 

Seznam soudních znalců a tlumočníků, respektive seznam soudních tlumočníků 

a překladatelů slouží k evidenci osob, které jsou oprávněny vykonávat znaleckou, 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. Seznamy plní i funkci informační, neboť jsou pro 

veřejnosti a státní orgány zdrojem informací nejen o jednotlivých oborech a jazycích, ale 

i o počtu znalců, tlumočníků a překladatelů. 

5.5.1 Seznam soudních znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Seznam soudních znalců a tlumočníků upravuje ust. § 7 zákona č. 36/1967 Sb. a ust. 

§ 4 až § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb.121 Povinnost zapsat tlumočníka nebo překladatele do 

seznamu znalců a tlumočníků vzniká po složení slibu a uhrazení správního poplatku (ust. § 7 

odst. 1 zákona). Zákon neurčuje lhůtu k zápisu, proto se podpůrně užije ust. § 155 odst. 2 

správního řádu, ve kterém je uvedeno, že tak správní orgán učiní bez dalšího. 

Ústřední seznam znalců a tlumočníků vede Ministerstvo spravedlnosti (ust. § 7 odst. 3 

zákona). Seznam se člení územně podle obvodů jednotlivých krajských soudů a zároveň se 

dělí na dvě části. Do první části se zapisují znalci a tato část se nadto rozděluje podle 

základních oborů, jejich odvětví, popřípadě specializací.122 Do části druhé se zapisují 

překladatelé a tlumočníci, včetně tlumočníků znakového jazyka, a to podle jazyka, pro který 

jsou tlumočníci a překladatelé jmenováni. 

Každý krajský soud vede vlastní seznam, do kterého zapisuje znalce a tlumočníky 

jmenované ministrem spravedlnosti nebo předsedou příslušného krajského soudu mající 

bydliště v obvodu daného krajského soudu (ust. § 7 odst. 2 zákona). Tento seznam dále 

poskytuje okresním soudům v obvodu působnosti tohoto krajského soudu, Policii České 

republiky, krajskému a okresnímu státnímu zastupitelství. Povinně také informuje 

Ministerstvo spravedlnosti o všech doplněních a změnách provedených v seznamu (ust. § 4 

odst. 2 vyhlášky). 

 
121 Vyhláška obsahuje zastaralou terminologii, například prokuratura nebo vojenské soudy. 
122 Jako příklad lze uvést obor chemie, který se dále člení na odvětví, např. umělé hmoty, strojená hnojiva, 

léčiva, umělá vlákna a další chemická odvětví. Též odvětví umělých hmot je příliš široké, proto se u znalců 

vyznačuje i specializace, např. na materiály pro automobilový průmysl, výrobky z pryže a plastů, podlahové 

krytiny nebo posuzování trubních systémů. 
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Ustanovení § 7 odst. 4 zákona vymezuje, že seznamy jsou veřejně přístupné. Krajské 

a okresní soudy mají povinnost zajistit, aby u nich kdokoli mohl do seznamu nahlédnout (ust. 

§ 4 odst. 3 vyhlášky), a informace o místě a čase nahlížení by měla být zveřejněna na 

stránkách soudu. Zároveň jsou soudy povinny na žádost sdělit informace o znalcích 

a tlumočnících zapsaných pro konkrétní obor, resp. jazyk (ust. § 4 odst. 4 vyhlášky). 

Údaje, které se do seznamu obligatorně zapisují, vymezovala směrnice Ministerstva 

spravedlnosti č. j. 10/73-kontr. odb. Povinně se zapisovalo jméno a příjmení, povolání 

a bydliště. Fakultativně bylo možné zapsat telefonní číslo, označení zaměstnavatele 

a specializaci. Tato směrnice byla zrušena v roce 2018 instrukcí č. 8/2017 Ministerstva 

spravedlnosti, která však obligatorně zapisované údaje nestanoví. 

Na krajských soudech se též objevovaly žádosti, aby některé údaje (například bydliště) 

nebyly zveřejňovány. Žádosti přicházely zejména od znalců, kteří podávali posudky 

v trestních řízeních, neboť se obávali o osobní bezpečnost. Instrukce č. 8/2017 proto v ust. 

§ 32 odst. 2 zdůrazňuje, že se při vedení seznamu postupuje v souladu s předpisy upravujícími 

zpracovávání osobních údajů, a tedy údaj o trvalém bydlišti, soukromém telefonním čísle, 

e-mailové adrese a další lze zveřejnit pouze se souhlasem tlumočníka nebo znalce. 

Kromě seznamu znalců a tlumočníků vede krajský soud pro každého jednotlivého 

znalce, tlumočníka nebo překladatele osobní spis, který je označen spisovou značkou 

a obsahuje všechny písemnosti týkající se této osoby, jako například rozhodnutí o jmenování, 

o pozastavení práva vykonávat činnost, o zániku práva vykonávat činnost, o přestupcích, 

potvrzení o kontrole tlumočnického deníku nebo tlumočnický deník určený k archivaci. 

Změní-li se místo trvalého bydliště a nachází-li se nové bydliště v obvodu jiného krajského 

soudu, postoupí dosavadní krajský soud originál osobního spisu soudu, v jehož obvodu má 

tlumočník nově bydliště (ust. § 13 instrukce č. 8/2017). 

5.5.2 Seznam soudních tlumočníků a překladatelů podle zákona č. 354/2019 Sb. 

Zákon č. 354/2019 Sb. oproti stávající úpravě v ust. § 16 odst. 1 vymezuje, které údaje 

se budou povinně zapisovat do veřejné části seznamu. Zapisují se například jméno, 

identifikační číslo, telefonní číslo nebo jazyky. Má-li tlumočník nebo překladatel v seznamu 

zapsaných více jazyků, může tlumočit nebo překládat i mezi těmito jazyky navzájem. Mezi 

zapisované údaje patří i identifikátor datové schránky, přestože tlumočník a překladatel jako 
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fyzické osoby nemají zákonnou povinnost mít datovou schránku.123 Dále se zapisuje zánik 

oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jeho důvod a datum, přestože tento údaj nemá pro 

veřejnost žádnou informační hodnotu, neboť oprávnění zanikne již samotným výmazem 

(tlumočníka nebo překladatele nebude nadále možné vyhledat ve veřejně přístupné databázi). 

Zákon tlumočníkovi nebo překladateli umožňuje na jeho žádost zapsat do veřejné části 

seznamu i další informace, kterými jsou kontaktní adresa, internetová stránka týkající se 

tlumočnické nebo překladatelské činnosti nebo adresa elektronické pošty. Všechny tyto údaje 

mají zajistit lepší kontakt s tlumočníkem nebo překladatelem. Kontaktní adresou se rozumí 

jiná adresa než místo bydliště. Tlumočníky a překladatele, kteří tuto činnost vykonávají jen 

příležitostně a jsou běžně zaměstnáni, bude snazší kontaktovat například v místě zaměstnání 

než v místě bydliště. Tlumočníci a překladatelé si do seznamu mohou také nechat zapsat svou 

specializaci. Specializací nejsou jazyky, které tlumočník nebo překladatel ovládá, ale určitá 

specifická oblast vyžadující nadstandardní vědomosti (právo, daně, automobilový průmysl, 

medicína), ve které má hlubší, odborné jazykové znalosti. Údaj o specializaci může být 

návodem pro zadavatele při výběru z většího počtu tlumočníků nebo překladatelů. 

Seznam soudních tlumočníků a překladatelů zůstává i nadále veřejně přístupný, ale 

nově obsahuje i neveřejnou část, do které se zapisují údaje podle ust. § 16 odst. 3, kterými 

jsou například údaje o uložené výtce, o odmítnutí provést úkon nebo údaj o spáchaných 

přestupcích. 

Velkou nevýhodou ještě stále platné úpravy je, že se do stejného seznamu zapisují 

soudní znalci, soudní tlumočníci a soudní překladatelé, aniž by seznam rozlišoval mezi 

překladateli a tlumočníky. Podle nové úpravy budou mít jak soudní znalci, tak soudní 

tlumočníci a překladatelé své vlastní seznamy. Seznam soudních tlumočníků a překladatelů 

bude rozlišovat mezi těmito dvěma profesemi, což zadavatelům podstatně zjednoduší 

a zrychlí vyhledávání. 

Seznam soudních tlumočníků a překladatelů povede Ministerstvo spravedlnosti, 

kterému se také budou povinně oznamovat změny zapisovaných údajů (ust. § 16 odst. 5). 

 
123 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
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Ustanovení § 17 vymezuje údaje, které Ministerstvo spravedlnosti může použít ze 

základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního 

systému cizinců a ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 

a orgánů veřejné moci za účelem správy a řádného fungování seznamu tlumočníků 

a překladatelů. 

Podle ust. § 44 budou tlumočníci a překladatelé, kteří získali oprávnění vykonávat 

tlumočnickou činnost podle zákona č. 36/1967 Sb., zapsáni do obou částí nového seznamu, 

budou tedy zapsáni jednak jako soudní překladatelé, jednak jako soudní tlumočníci. Pokud by 

chtěli toliko překládat nebo tlumočit, musí si požádat o vyškrtnutí z příslušné části seznamu. 

5.6 Zapisování tlumočnických a překladatelských úkonů 

Jednou z povinností soudních tlumočníků a překladatelů je řádné vedení 

tlumočnických deníků. Do deníku se zapisují veškeré provedené úkony a údaje s těmito 

úkony spojené (předmět, zadavatel, odměna atd.). Deníky slouží jako evidence 

překladatelských nebo tlumočnických úkonů, která umožňuje orgánu dohledu kontrolovat 

činnost překladatele a tlumočníka. 

5.6.1 Deník soudních překladatelů a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Soudní tlumočníci a překladatelé mají dle ust. § 15 zákona evidenční povinnost vést 

tlumočnické deníky. Obsah a provádění kontrol upravuje vyhláška č. 37/1967 Sb. a instrukce 

Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017. 

Tlumočnický nebo překladatelský deník může být veden v listinné nebo elektronické 

formě. Možnost používat elektronické deníky zavedla však až novela z roku 2011. Do deníku 

se zapisují provedené úkony, je-li zadavatelem orgán veřejné moci124 nebo soukromoprávní 

osoba, které vyplývá povinnost požadovat úkon od soudního tlumočníka nebo překladatele 

podle jiného právního předpisu. Deník obsahuje označení tlumočníka nebo překladatele 

a průběžně číslované listy obsahující tabulky s nezbytnými údaji.125 Vedení deníku slouží jako 

 
124 V řízení před soudy se přibrání soudních tlumočníků a překladatelů eviduje poznámkou v soudních rejstřících 

a v rejstřících odeslaných spisů (DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 

2009, str. 102). 
125 Tabulka obsahuje deset sloupců, do kterých se zapisují: označení překladu nebo tlumočení pořadovým číslem 

a údaje o zadavateli, datum zadání úkonu, vymezení a forma úkonu (písemná nebo ústní), datum provedení 
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evidence překladatelských a tlumočnických úkonů a zároveň jako ochrana tlumočníků 

a překladatelů na straně jedné a účastníků řízení na straně druhé. Kontrolu deníků provádějí 

krajské soudy a dohled nad kontrolami vykonává Ministerstvo spravedlnosti (ust. § 8 odst. 2 

vyhlášky).126 Předsedové krajských soudů zpracovávají na každý kalendářní rok plán kontrol 

tlumočnických deníků (ust. § 26 instrukce č. 8/2017).127 Nevede-li tlumočník nebo překladatel 

deník nebo nevede-li jej řádně, dopouští se přestupku podle ust. § 25a odst. 1 písm. g) zákona 

č. 36/1967 Sb. 

5.6.2 Evidence tlumočnických a překladatelských úkonů podle zákona 

č. 354/2019 Sb. 

Nová úprava zcela ruší vedení deníků v listinné či elektronické podobě a nahrazuje je 

elektronickou evidencí tlumočnických a překladatelských úkonů. Úkony jsou evidovány 

v informačním systému veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (ust. 

§ 28 odst. 1 zákona). Při kontrole deníků podle zákona č. 36/1967 Sb. bylo nejprve potřeba 

zaslat výzvu k předložení a u listinných deníků bylo nutné vyžádat si jejich fyzickou podobu. 

Při kontrole elektronických deníků musel tlumočník nebo překladatel odeslat deník ve 

formátu pdf opatřený zaručeným elektronickým podpisem nebo jej zaslat prostřednictvím 

datové schránky. Nově je orgán dohledu schopen provádět jednodušší a efektivnější kontrolu, 

kterou mu umožňuje dálkový přístup do evidence. 

Do evidence tlumočnických a překladatelských úkonů se zapisují úkony, je-li jejich 

zadavatelem orgán veřejné moci nebo soukromoprávní osoba, jíž vyplývá povinnost vyžádat 

tento úkon podle jiného právního předpisu.128 Úkony, které zadala soukromoprávní osoba, jež 

 
úkonu, sazba odměny s počtem hodin nebo počtem stran překladu, celková účtovaná odměna a náhrada nákladů, 

výše přiznané odměny a náhrady nákladů, den vyplacení odměn a nákladů, popřípadě poznámky. 
126 Instrukce č. 8/2017 v ust. § 25 stanoví, že orgány dohledu postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 
127 Zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška ani instrukce č. 8/2017 nezakotvují, jak často by se deníky měly kontrolovat. 

Kontroly mají být prováděny podle plánu, který stanoví předseda krajského soudu. Krajské soudy zpravidla 

kontrolují deníky jednou ročně. Jejich praxe vychází ze směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR č. j. 10/73-

kontr.odb, o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti. Tato směrnice platila až do konce 

roku 2017, než ji nahradila instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017. Směrnice v čl. 9 odst. 1 stanovila, že 

„pověřený pracovník správy krajského soudu provádí občasné prohlídky znaleckých a tlumočnických deníků 

podle potřeby, nejméně jednou za rok“. 
128 Takovýmto právním předpisem je například živnostenský zákon, který v ust. § 5 odst. 3 stanoví, že „pokud ze 

zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu 

včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků“. 
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nemá tuto povinnost podle jiného právního předpisu a je objednatelem díla, se do evidence 

nezaznamenávají.129 

Údaje zapisované do evidence jsou téměř shodné s údaji zapisovanými do deníku. 

Pořadové číslo bude již generováno systémem a není nutné jej zvlášť zapisovat, a naopak 

přibyla povinnost označit výchozí a cílový jazyk. Nově je zavedeno časové ohraničení pro 

zápis údajů do evidence, kterým je pět pracovních dnů ode dne zadání úkonu nebo ode dne, 

kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže (ust. § 28 odst. 3).130 I nadále se 

tlumočník nebo překladatel dopouští přestupku, nezapíše-li údaje do evidence řádně (ust. § 37 

odst. 1 písm. l), resp. odst. 2 písm. m/), za což je možné mu uložit správní trest nebo výtku. 

Nově bude pro každého soudního tlumočníka a překladatele veden celkový počet 

úkonů zadaných orgány veřejné moci nebo ostatními zadavateli (ust. § 28 odst. 4). Toto 

ustanovení má nejen umožnit snazší získávání statistických údajů, ale i představu 

o (ne)vytíženosti konkrétního překladatele nebo tlumočníka.131 

Tlumočníci a překladatelé již nemají záznamy o své činnosti u sebe ve fyzicky 

existujícím deníku, ale zapisují je do elektronické evidence, a proto bylo nutno stanovit míru 

ochrany takto zapsaných údajů. Proto ust. § 28 odst. 5 upřesňuje, že většina údajů 

zapisovaných do evidence je neveřejná a přístup k nim má pouze Ministerstvo spravedlnosti 

a předsedové krajských soudů. Veřejně přístupné budou pouze dva údaje, a to údaj 

o celkovém počtu provedených tlumočnických úkonů v jednotlivých letech (ust. § 28 odst. 4 

písm. c/) a celkový počet zadaných, ale dosud neprovedených tlumočnických úkonů (ust. § 28 

odst. 4 písm. f/). Správce evidence umožní přístup do neveřejné části evidence i jiným 

orgánům veřejné moci na základě odůvodněné žádosti (ust. § 28 odst. 5). 

Kontrolu evidence tlumočnických a překladatelských úkonů vykonává jednou ročně 

Ministerstvo spravedlnosti (ust. § 28 odst. 7).132 

 
129 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 28. 
130 Vedl-li si tlumočník nebo překladatel deník v listinné nebo elektronické podobě, mohl údaje zapisovat 

i dodatečně. 
131 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 28. 
132 Kontroly nebudou nadále vykonávány podle zákona o kontrole, neboť se jedná o pravidelné a opakující se 

získávání informací. Důvodová zpráva k ust. § 28 zákona č. 354/2019 Sb. odkazuje na komentář k zákoně 

o kontrole, který říká, že „zákon o kontrole se nevztahuje na činnost kontrolních orgánů, kterým zvláštní právní 
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5.7 Tlumočníci a překladatelé nezapsaní v seznamu 

Dosavadní právní úprava, stejně jako právní úprava nová umožňují státnímu orgánu 

ustanovit tlumočníkem nebo překladatelem také osobu, která není zapsaná do seznamu znalců 

a tlumočníků. Tuto výjimku ze zásady evidence soudních znalců a tlumočníků mohou využít 

toliko orgány moci veřejné. Zákon č. 354/2019 Sb. přejímá důvody pro ustanovení ad hoc 

tlumočníka nebo překladatele ze zákona č. 36/1967 Sb. a v ust. § 24 odst. 1 taxativním 

výčtem uvádí důvody pro ad hoc jmenování. 

První důvod, tj. „není-li pro některý obor (jazyk) znalec (tlumočník) zapsán do 

seznamu“ (ust. § 24 odst. 1 písm. a/), dopadá na situace, kdy pro daný jazyk není v seznamu 

znalců a tlumočníků nikdo zapsán, což je typické pro malé jazyky jako svahilština (úřední 

jazyk Tanzanie, Keni a Ugandy) nebo amharština (oficiální jazyk na severu Etiopie). 

Druhý důvod, tj. „nemůže-li znalec (tlumočník) zapsaný do seznamu úkon provést“ 

(ust. § 24 odst. 1 písm. b/), míří na situace, kdy sice tlumočník nebo překladatel v seznamu 

zapsán je, ale z nějakého důvodu nemůže úkon provést, tedy je-li vyloučen z provedení úkonu 

nebo odmítl-li úkon provést. Ustanovení opět spíše míří na méně zastoupené jazyky, u kterých 

jsou v seznamu zapsáni jeden nebo dva tlumočníci či překladatelé. U hlavních jazyků 

(například angličtina, francouzština, němčina), kde je zapsán větší počet tlumočníků 

a překladatelů, bude důvod uvedený v tomto ustanovení spíše výjimečný. 

Do třetího důvodu, tj. „jestliže by provedení úkonu znalcem (tlumočníkem) zapsaným 

do seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady“ (ust. § 24 odst. 1 písm. c/), 

se promítá zásada hospodárnosti. Není žádoucí, aby náklady spojené s tlumočením133 

nadměrně zatěžovaly státní rozpočet nebo účastníky řízení. I toto ustanovení je v praxi více 

využíváno u jazyků se slabším zastoupením. Je nepraktické, aby se tlumočník musel 

přemisťovat přes celé území České republiky, nebo dokonce ze zahraničí. 

Zákon č. 354/2019 Sb. v ust. § 26 odst. 1 stanoví, že tlumočníkem nebo překladatelem 

ad hoc může být ustanovena toliko osoba mající potřebné odborné znalosti. Odborné znalosti 

 
předpisy stanovují oprávnění k pravidelnému či opakujícímu se získávání určitých informací“ (JEMELKA, 

Luboš a kol. Zákon o kontrole: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 3.). 
133 V praxi toto ustanovení míří spíše na tlumočení, neboť tlumočník se musí přemístit na místo, kde je jeho 

služeb třeba, zatímco písemnosti určené k překladu lze zaslat písemně poštou nebo elektronicky. 
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nelze zaměňovat s odbornou způsobilostí podle ust. § 8. Je nezbytné posoudit, zdali osoba 

jmenovaná ad hoc má dostatečné znalosti a schopnosti pro provedení úkonu, nelze po ní však 

požadovat splnění podmínek odborné způsobilosti v podobě předložení dokladu 

o vysokoškolském vzdělání v daném jazyce nebo složení státní jazykové zkoušky pro 

překladatelský nebo tlumočnický obor, neboť tyto zkoušky na území České republiky často 

nebude možné vůbec složit. Zároveň nelze nárokovat ani potvrzení o úspěšném absolvování 

vstupní zkoušky nebo doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva 

s ohledem na to, že se tato osoba soudním tlumočením a překladem nezabývá. Je tedy na 

uvážení příslušného orgánu veřejné moci, na základě jakých skutečností bude zkoumat 

odborné znalosti a schopnosti dotyčné osoby. 

Osoba ustanovená ad hoc může úkon provést až po složení slibu. Složením slibu se na 

tuto osobu hledí jako na soudního tlumočníka nebo překladatele a osoba na sebe přebírá 

povinnosti vyplývající ze slibu, zejména dodržování právních předpisů, povinnost 

mlčenlivosti, nestranný, včasný a řádný výkon činnosti (ust. § 26 odst. 5 zákona č. 354/2019 

Sb.). Slib je závazný pouze pro úkon, pro který byla osoba ustanovena. 

Zákon č. 354/2019 Sb. v ust. § 26 odst. 4 upravuje situaci, kdy orgán veřejné moci 

ustanoví osobu pro jazyk nebo komunikační systém134, který není uveřejněn na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě musí orgán veřejné moci 

ministerstvo informovat, aby toto mohlo doplnit seznam o doposud nepoužívaný jazyk nebo 

komunikační systém. Ustanovení míří pouze na případy, kdy se některý jazyk nenachází na 

seznamu ministerstva, a nikoli na situace, kdy jazyk na seznamu uveden je, ale není pro něj 

zapsán žádný soudní tlumočník či překladatel nebo kdy žádný z nich nemůže úkon provést. 

Tlumočník nebo překladatel ad hoc nevede tlumočnický deník a nedisponuje 

překladatelskou nebo tlumočnickou pečetí ani průkazem soudního tlumočníka nebo 

překladatele. V řízení se prokazuje usnesením o přibrání soudního tlumočníka.135 

 
134 Komunikačním systémem se rozumí komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Jsou to 

například český znakový jazyk, Braillovo písmo, prstová abeceda, daktylografika nebo taktilní odezírání. Prstová 

abeceda využívá ustálené postavení prstů a dlaně pro zobrazení jednotlivých písmen abecedy. Používá se 

nejčastěji pro odhláskování cizích slov nebo odborných termínů. Pří používání daktylografiky se vpisují velká 

tiskací písmena do dlaně příjemce sdělení. Taktilní odezírání spočívá v odhmatávání vibrací hlasivek mluvčího. 
135 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 153. 
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5.8 Pozastavení práva vykonávat činnost 

Pozastavení práva vykonávat činnost umožňuje dočasně pozastavit soudnímu 

tlumočníkovi nebo překladateli jeho právo vykonávat překladatelskou nebo tlumočnickou 

činnost, nastanou-li skutečnosti uvedené v zákoně. 

5.8.1 Pozastavení práva vykonávat činnost podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Institut pozastavení práva vykonávat činnost byl do zákona č. 36/1967 Sb. zaveden 

teprve novelou z roku 2011. Pokud před novelou tlumočník nebo překladatel nemohl ze 

zdravotních nebo jiných důvodů po delší dobu vykonávat tlumočnicko-překladatelskou 

činnost a byl-li ustanoven v řízení před orgánem veřejné moci, nebyla jiná možnost než 

soudního tlumočníka či překladatele z funkce odvolat. Takto odvolaný tlumočník nebo 

překladatel mohl v budoucnu opět požádat o jmenování do funkce, musel však znovu projít 

složitým procesem jmenování. 

Zákon č. 36/1967 Sb. umožňuje Ministerstvu spravedlnosti a předsedům krajských 

soudů, aby uvážili pozastavení výkonu činnosti, nastane-li některý z důvodů taxativně 

vyjmenovaných v ust. § 20 odst. 1. Těmito důvody jsou zahájení trestního stíhání pro 

úmyslný trestný čin, zahájení řízení o způsobilosti tlumočníka k právním úkonům a výkon 

nepodmíněného trestu odnětí svobody na základě pravomocného rozhodnutí. 

Tlumočník nebo překladatel může sám požádat o pozastavení práva vykonávat činnost 

(ust. § 20 odst. 2). Výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti je možné pozastavit na 

dobu určitou, nejdéle na čtyři roky. Ke své žádosti musí mít tlumočník nebo překladatel vážné 

důvody, kterými mohou být například přetrvávající zdravotní problémy nebo dlouhodobý 

pobyt v zahraničí. 

Správní řízení o pozastavení práva vykonávat činnost tlumočníka nebo překladatele 

zahajuje správní orgán v případech uvedených v ust. § 20 odst. 1 z moci úřední, v případech 

uvedených v ust. § 20 odst. 2 na žádost tlumočníka nebo překladatele. Věcná příslušnost 

náleží dle ust. § 20 Ministerstvu spravedlnosti nebo předsedům krajských soudů. Zákon však 

nevymezuje, kdy rozhoduje ministerstvo a kdy předsedové krajských soudů. Tento nedostatek 

vyřešila až instrukce ministerstva č. 8/2017, která v ust. § 14 odst. 3 upřesňuje, že „jde-li 

o znalce nebo tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, předseda krajského soudu 
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řízení nezahájí a svůj poznatek nebo žádost oprávněné osoby postoupí bez zbytečného 

odkladu ministerstvu“. Ani místní příslušnost není v zákoně upravena, ustálila se však praxe, 

že nerozhoduje-li ministerstvo, rozhoduje předseda krajského soudu, v jehož seznamu je 

tlumočník či překladatel zapsán. 

Opravným prostředkem proti rozhodnutí předsedy krajského soudu je odvolání podle 

ust. § 81 správního řádu, proti rozhodnutí ministerstva rozklad podle ust. § 153 správního 

řádu. Podání opravného prostředku bude mít odkladný účinek pouze tehdy, byla-li podána 

žádost o pozastavení práva vykonávat činnost. Rozhoduje-li Ministerstvo spravedlnosti nebo 

předsedové krajských soudů z moci úřední, stanoví ust. § 20 odst. 3, že opravné prostředky 

nemají odkladný účinek. 

Rozhodnutí o pozastavení práva vykonávat činnost a ukončení pozastavení se 

zaznamenává do seznamu znalců a tlumočníků bez odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů 

poté, co se rozhodnutí stalo vykonatelným nebo co se příslušný orgán dozvěděl o ukončení 

pozastavení (ust. § 20 odst. 5). 

5.8.2 Pozastavení oprávnění vykonávat činnost podle zákona č. 354/2019 Sb. 

Zákon č. 354/2019 Sb. jako jeden z důvodů pro pozastavení oprávnění vykonávat 

činnost uvádí zahájení trestního stíhání pro trestný čin (ust. § 13 odst. 2 písm. a/), avšak 

Ministerstvo spravedlnosti by mělo zohlednit, zdali se jedná o trestný čin, který byl spáchán 

v souvislosti s výkonem tlumočnické nebo překladatelské činnosti, nebo zdali tento trestný čin 

ohrožuje důvěru v řádný výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti. Přestože dle 

uvedeného ustanovení by ministerstvo mělo brát v úvahu pouze trestné činy spáchané 

v souvislosti s výkonem činnosti nebo ohrožující důvěru v její řádný výkon, může 

ministerstvo pozastavit oprávnění i pro trestný čin, který s výkonem tlumočnicko-

překladatelské činnosti nijak nesouvisí. Oproti stávající právní úpravě bude moci být 

tlumočníkovi nebo překladateli pozastaven výkon činnosti nejen pro spáchání úmyslného 

trestného činu, ale i za stejných podmínek pro spáchání trestného činu nedbalostního, čímž se 

zásadně rozšiřuje jejich odpovědnost. 

Pozastavení oprávnění podle ust. § 13 odst. 2 písm. a) končí pravomocným skončením 

trestního stíhání. Trestním stíháním se podle ust. § 12 odst. 10 trestního řádu rozumí „úsek 

řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí 
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orgánu činného v trestním řízení ve věci samé“. Pokud by tlumočník nebo překladatel byl 

shledán vinným za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti 

s výkonem tlumočnické nebo překladatelské činnosti, přestal by splňovat podmínky pro její 

výkon podle ust. § 7 a 9, což by vedlo k zániku jeho oprávnění podle ust. § 14 odst. 1 písm. 

a).136 

Pozastavit oprávnění vykonávat činnost je dále možné, jsou-li pro to zdravotní nebo 

jiné závažné důvody, které dlouhodobě znemožňují výkon tlumočnické činnosti, nebo bylo-li 

zahájeno řízení o omezení svéprávnosti (ust. § 13 odst. 2 písm. b) a c/). 

Nově pravomoc pozastavit oprávnění vykonávat činnost náleží toliko Ministerstvu 

spravedlnosti, a nikoli předsedům krajských soudů. I nadále zůstává na uvážení orgánu 

veřejné moci, zdali výkon činnosti pozastaví. 

Požádal-li o pozastavení oprávnění soudní tlumočník nebo překladatel, Ministerstvo 

spravedlnosti zpravidla žádosti vyhoví a oprávnění pozastaví. Soudní tlumočník nebo 

překladatel může žádat o pozastavení oprávnění na dobu nejdéle tří let. Svou žádost může 

opakovat, dokud celková doba pozastavení nepřekročí šest let (ust. § 13 odst. 3). 

Po pozastavení oprávnění vykonávat překladatelskou nebo tlumočnickou činnost (ust. 

§ 13 odst. 4) musí překladatel nebo tlumočník bezodkladně informovat všechny své 

zadavatele dosud neprovedených úkonů a nesmí již tuto činnost vykonávat. Jedinou výjimkou 

je dokončení rozpracovaných překladatelských úkonů a vysvětlení již provedených 

překladatelských úkonů, není-li to v rozporu s důvodem, pro který bylo oprávnění 

pozastaveno. Pokud by dokončení bylo v rozporu s důvodem pro pozastavení oprávnění, musí 

to překladatel sdělit zadavateli, aby si tento mohl ze seznamu překladatelů vybrat jinou osobu. 

Zároveň má překladatel povinnost vrátit zadavateli všechny podklady, které mu byly 

poskytnuty. 

Dle ust. § 13 odst. 4 platí: „Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou 

činnost nesmí tlumočník vykonávat tlumočnickou činnost a bezodkladně o této skutečnosti 

 
136 Pozastavení práva vykonávat činnost ve stručnosti končí buď zánikem oprávnění, a v důsledku toho 

vyškrtnutím ze seznamu soudních tlumočníků a překladatelů, nebo ukončením pozastavení práva vykonávat 

činnost. 
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informuje všechny své zadavatele dosud neprovedených tlumočnických úkonů; tyto 

tlumočnické úkony již tlumočník neprovede. Pozastavením oprávnění vykonávat tlumočnickou 

činnost však není dotčena povinnost překladatele dokončit již rozpracované překladatelské 

úkony a doplnit nebo vysvětlit již provedené překladatelské úkony, pokud to není v rozporu 

s důvodem pozastavení činnosti. Pokud by dokončení již rozpracovaných tlumočnických 

úkonů bylo v rozporu s důvodem pozastavení činnosti, musí být tato skutečnost uvedena 

v rozhodnutí o pozastavení překladatelské činnosti a překladatel o této skutečnosti 

bezodkladně informuje všechny své zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů. 

Dojde-li k pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, musí překladatel vrátit 

zadavateli podklady sloužící pro provedení překladatelského úkonu.“ Znění tohoto ustanovení 

je nepřesné a zavádějící. Záměr zákonodárce nejspíše směřuje k tomu, že první věta odst. 4 

„Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost nesmí tlumočník vykonávat 

tlumočnickou činnost a bezodkladně o této skutečnosti informuje všechny své zadavatele 

dosud neprovedených tlumočnických úkonů; tyto tlumočnické úkony již tlumočník neprovede.“ 

se vztahuje jak na tlumočníky, tak na překladatele, přičemž zákonodárce užívá pojmu 

tlumočník jako pojmu zastřešujícího ve smyslu ust. § 3 odst. 3. 

Věta druhá, třetí a čtvrtá odstavce 4 platí pouze pro překladatele a zákonodárce 

používá pojmů „tlumočnická činnost“ a „tlumočnický úkon“ ve smyslu ust. § 3 odst. 3. Avšak 

takovéto řešení je nepřehledné a zavádějící, neboť věta druhá odstavce 4 „Pozastavením 

oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost však není dotčena povinnost překladatele dokončit 

již rozpracované překladatelské úkony a doplnit nebo vysvětlit již provedené překladatelské 

úkony, pokud to není v rozporu s důvodem pozastavení činnosti.“ navozuje dojem, že 

překladatel vykonává tlumočnickou činnost, což by bylo rozporu s ust. § 2 odst. 2. Věta třetí 

„Pokud by dokončení již rozpracovaných tlumočnických úkonů bylo v rozporu s důvodem 

pozastavení činnosti, musí být tato skutečnost uvedena v rozhodnutí o pozastavení 

překladatelské činnosti a překladatel o této skutečnosti bezodkladně informuje všechny své 

zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů.“ vyvolává zdání, že překladatel má 

dokončit tlumočnické úkony. Je otázkou, proč zákonodárce na začátku téže věty používá 

pojem „tlumočnická činnost“ jako výrazu zastřešujícího, když o několik slov dále výslovně 

specifikuje, že se jedná o činnost překladatelskou. Měl by ve svých ustanoveních důkladně 

rozlišovat mezi oběma profesemi, pokud se jejich práva a povinnost liší. Není ani zcela jasné, 

proč by měl překladatel informovat zadavatele neprovedených úkonů, když se zde jedná 

o úkony rozpracované. Bylo by smysluplnější nahradit spojení „zadavatele dosud 
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neprovedených překladatelských úkonů“ spojením „zadavatele rozpracovaných 

překladatelských úkonů“. Mimoto povinnost informovat zadavatele dosud neprovedených 

překladatelských úkonů vyplývá již z věty první. 

Pozastavení oprávnění a ukončení pozastavení se zaznamená do seznamu tlumočníků 

a překladatelů nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 

(ust. § 13 odst. 5), avšak nově opravné prostředky nemají odkladný účinek (ust. §13 odst. 6) 

nehledě na to, zdali rozhodnutí bylo vydáno v řízení zahájeném z moci úřední, nebo v řízení 

na žádost. Oba odstavce lze vyložit tak, že pozastavení oprávnění nebo ukončení pozastavení 

je vůči tlumočníku nebo překladateli účinné dnem jeho doručení, neboť tímto dnem se 

dotyčný dozvěděl o vydání rozhodnutí. Avšak do veřejné části seznamu (ust. § 16 odst. 1 

písm. k/), se událost zaznamená později, ve výše uvedené lhůtě, až po vyčerpání opravných 

prostředků, tedy po právní moci rozhodnutí. 

5.9 Zánik tlumočnické a překladatelské činnosti 

Tato kapitola se zabývá v zákoně uvedenými důvody, pro které orgán dohledu může 

rozhodnout o zániku tlumočnické nebo překladatelské činnosti a vyškrtnout soudního 

tlumočníka nebo překladatele ze seznamu. 

5.9.1 Zánik práva vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost podle 

zákona č. 36/1967 Sb. 

Zánik práva vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost upravují ust. § 20a až 

§ 20c zákona č. 36/1967 Sb. Stejně jako institut pozastavení práva vykonávat činnosti byl 

institut zániku práva do zákona začleněn až novelou v roce 2011 a nahradil tak dřívější 

„odvolání z funkce“. 

K zániku práva vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost může dojít na 

základě právní skutečnosti nezávislé na vůli správního orgánu (důvody uvedené v ust. § 20a), 

anebo z moci úřední (ust. § 20b). 

Tlumočníkovi nebo překladateli zanikne právo vykonávat činnost z důvodů 

stanovených v ust. § 20a. Těmito důvody jsou smrt, prohlášení za mrtvého, zbavení nebo 

omezením způsobilosti k právním úkonům, pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin 

nebo pravomocné odsouzení za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem 
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činnosti znalce (tlumočníka), pravomocné uložení správního trestu, vyškrtnutí ze seznamu 

znalců a tlumočníků, vlastní žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků, kterou 

tlumočník nebo překladatel v písemné formě doručí předsedovi krajského soudu, v jehož 

seznamu je zapsán, nebo ministrovi spravedlnosti, byl-li jmenován jím.137 

Podle ust. § 20b odst. 1 zanikne právo vykonávat činnost, zjistí-li se, že tlumočník 

nebo překladatel v době složení slibu nesplňoval některou ze zákonných podmínek uvedených 

v ust. § 4. Zákonnými předpoklady, které bude možné dodatečně zpochybnit, došlo-li 

například k zatajení rozhodných skutečností nebo nesprávnému vyhodnocení podkladů pro 

jmenování, jsou zejména kvalifikace tlumočníka nebo překladatele, jeho odbornost či osobní 

předpoklady. Tlumočníkovi nebo překladateli zanikne právo vykonávat činnost, přestane-li po 

jmenování splňovat některou z podmínek uvedených v ust. § 4. Tlumočník nebo překladatel 

může například pozbýt státní občanství nebo být pravomocně odsouzen za trestný čin. 

Podmínkou, která může po jmenování odpadnout, je nepochybně i odbornost tlumočníka nebo 

překladatele, pokud si tento soustavně neudržuje a neprohlubuje své znalosti.138 

Nemůže-li tlumočník nebo překladatel dlouhodobě pro zdravotní nebo jiné závažné 

důvody (například studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí) řádně vykonávat svoji činnost 

a nemá-li pozastavené právo tuto činnost vykonávat, může ministerstvo nebo předsedové 

krajských soudů rozhodnout o zániku práva vykonávat činnost. Dalším důvodem k zániku 

práva jsou zdravotní nebo jiné závažné důvody přetrvávající i po ukončení pozastavení práva 

(ust. § 20b odst. 2). 

Spočívá-li zánik práva vykonávat činnost v rozhodnutí správního orgánu, jsou 

k rozhodování věcně příslušné Ministerstvo spravedlnosti nebo předsedové krajských soudů, 

avšak zákon blíže neupřesňuje, kdy rozhoduje který z těchto dvou orgánů. Až instrukce 

č. 8/2017 v ust. § 17 odst. 2 upřesnila, že „jde-li o znalce nebo tlumočníka jmenovaného 

 
137 Jedná-li se o právní skutečnost nezávislou na vůli správního orgánu, zanikne právo vykonávat činnost 

v případě smrti prohlášením za mrtvého veřejnou listinou, resp. ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, v případě odsouzení za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem činnosti ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, v případě omezení způsobilosti 

k právním úkonům ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům 

omezena, v případě uložení správního trestu vyškrtnutím ze seznamu znalců a tlumočníků ke dni nabytí právní 

moci rozhodnutí nebo v případě, že tlumočník nebo překladatel podal žádost o vyškrtnutí, uplynutím 

kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost příslušnému orgánu doručena. 
138 Ke zjišťování odborné způsobilosti tlumočníka nebo překladatele nejčastěji dochází v souvislosti 

s prověřováním stížností na jejich pochybení (DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2009, str. 133.). 
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ministrem spravedlnosti, předseda krajského soudu řízení nezahájí a svůj poznatek postoupí 

bez zbytečného odkladu ministerstvu“. Ustálila se praxe, že není-li k rozhodování příslušné 

ministerstvo, je místně příslušný předseda krajského soudu, v jehož seznamu je tlumočník 

nebo překladatel zapsán. 

Bylo-li rozhodnuto o zániku práva vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou 

činnost, vyškrtne se tlumočník nebo překladatel ze seznamu znalců a tlumočníků (ust. § 20c 

odst. 1). Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu zaznamená vyškrtnutí 

v seznamu znalců a tlumočníků bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co 

se dozvěděl o zániku práva vykonávat činnost nebo co se rozhodnutí o zániku stalo 

vykonatelným (ust. § 20c odst. 2). 

5.9.2 Zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost podle 

zákona č. 354/2019 Sb. 

K zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost i nadále 

může dojít jednak na základě právní skutečnosti nezávislé na vůli správního orgánu (ust. § 14 

odst. 3), jednak rozhodnutím orgánu veřejné moci (ust. § 14 odst. 1). 

Podle ust. § 14 odst. 3 dojde k zániku oprávnění smrtí tlumočníka nebo překladatele, 

nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění vykonávat činnost nebo žádostí 

tlumočníka či překladatele o ukončení činnosti. Pokud se tlumočník nebo překladatel 

rozhodne svou činnost ukončit, zaniká oprávnění automaticky k poslednímu dni kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena Ministerstvu spravedlnosti. 

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) rozhodne ministerstvo o zániku oprávnění vykonávat 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost, pokud tlumočník nebo překladatel přestane 

splňovat podmínky pro její výkon podle ust. § 7. 

K zániku oprávnění dojde i tehdy, nemůže-li tlumočník nebo překladatel dlouhodobě 

ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů vykonávat tlumočnicko-překladatelskou 

činnost nebo tuto činnost není schopen vykonávat s odbornou péčí, avšak nebylo rozhodnuto 

o pozastavení oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 a 2 (ust. § 14 odst. 1 psím. b/). Je v rozporu se 

samotnou podstatou zákona, aby v seznamu tlumočníků a překladatelů byly zapsány osoby, 
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které činnost dlouhodobě nevykonávají, mají nedostatek praktických zkušeností 

a neprohlubují své znalosti. 

Nově může ministerstvo rozhodnout o zániku oprávnění vykonávat činnost, pokud 

tlumočník nebo překladatel závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost 

stanovenou tímto zákonem (ust. § 14 odst. 1 písm. c/). Ustanovení má ulehčit situaci státnímu 

orgánu v případech, kdy tlumočník nebo překladatel porušuje zákonem stanovené povinnosti, 

například svou nečinností opětovně způsobuje průtahy v řízení nebo jako překladatel podává 

nekvalitní překlady. Pouhé ukládání pokut nemusí být účinné zvláště v případech, kdy jsou 

nevymahatelné. 

Nastane-li některý z důvodů uvedených v ust. § 14 odst. 1 a nehrozí-li nebezpečí 

z prodlení, vyzve ministerstvo soudního tlumočníka nebo překladatele k nápravě nedostatků 

a poskytne mu k této nápravě přiměřenou lhůtu (ust. § 14 odst. 2).139 Není-li náprava možná 

nebo nenapraví-li tlumočník či překladatel nedostatky, rozhodne ministerstvo o zániku 

oprávnění. 

Řízení o zániku oprávnění již není rozděleno mezi Ministerstvo spravedlnosti 

a předsedy krajských soudů. Nově je příslušné toliko ministerstvo, které zánik oprávnění bez 

zbytečného odkladu zaznamená do seznamu tlumočníků a překladatelů (ust. § 14 odst. 5 věta 

druhá). 

Zanikne-li soudnímu tlumočníkovi nebo překladateli oprávnění vykonávat 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost, musí jednak bez zbytečného odkladu vrátit 

zadavateli veškeré podklady, které mu poskytl k provedení úkonu, aby si tento mohl vybrat 

jinou osobu, která tlumočnický nebo překladatelský úkon provede (ust. § 14 odst. 4), a jednak 

musí tlumočník nebo překladatel vrátit ministerstvu bez zbytečného odkladu tlumočnickou 

nebo překladatelskou pečeť a průkaz tlumočníka nebo překladatele (ust. § 14 odst. 5). 

V případě, že soudní tlumočník nebo překladatel zemře nebo je prohlášen za mrtvého, 

vztahuje se povinnost vrátit podklady, pečeť a průkaz na právního nástupce. 

 
139 Je otázkou, nakolik je toto ustanovení aplikovatelné v praxi. Lhůtou k nápravě nedostatků bude možné zhojit 

některé nedostatky týkající se zákonných podmínek podle ust. § 7 (např. dodatečné vytvoření kontaktní adresy), 

nebude však možné napravit ani dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ani většinu nedostatků týkající se 

zákonných podmínek (např. bezúhonnost). 
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5.10 Odměňování a náhrada nákladů 

Soudním tlumočníkům a překladatelům náleží za provedené překladatelské 

a tlumočnické úkony odměna. Tato kapitola se zabývá odměňováním a náhradou nákladů, 

podává přehled jejich výše a možností jejich zvýšení či snížení podle vyhlášek k oběma 

zákonům. Popisuje rozhodování o odměnách a náhradách v jednotlivých řízeních před 

státními orgány a na závěr se detailněji zaobírá vyhláškou o odměnách a náhradách za výkon 

tlumočnické a překladatelské činnosti k zákonu č. 354/2019 Sb. 

5.10.1 Odměňování a náhrada nákladů podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Tlumočníkům a překladatelům náleží podle ust. § 17 zákona odměna, tzv. tlumočné, 

jehož výši upravuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 37/1967 Sb. Výše 

tlumočného se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou jsou tlumočníci 

a překladatelé povinni z odměny odvést podle zákona o dani z přidané hodnoty (ust. § 17 

odst. 5 zákona). Pokud byl tlumočník nebo překladatel ustanoven orgánem veřejné moci, určí 

se výše odměny podle sazebníků ve vyhlášce. Vykonává-li však tlumočník nebo překladatel 

činnost na základě smlouvy podle ust. § 12 odst. 2 zákona, stanoví se výše odměny dohodou 

stran (ust. § 17 odst. 4 zákona), přičemž se na odměnu pohlíží jako na cenu za dílo. 

Při určení odměny tlumočníků a překladatelů přihlíží orgán veřejné moci k množství 

účelně vynaložené práce (ust. § 17 odst. 3 zákona), náročnosti a míře odborných znalostí, 

které bylo nutné vynaložit (ust. § 17 odst. 1 vyhlášky). Vyhláška zároveň v ust. § 17 stanoví 

rozsah odměny podle příslušné sazby, kterou může orgán veřejné moci přiznat tlumočníkovi 

za hodinu práce a překladateli za stránku. 

Při tlumočení z cizího jazyka do češtiny nebo naopak se odměna pohybuje mezi 100 

a 350 Kč za jednu hodinu, při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka mezi 150 a 350 Kč 

za jednu hodinu. Jedná-li se o tlumočení pro neslyšící a hluchoslepé osoby, stanoví ust. § 19 

vyhlášky, že se postupuje podle ust. § 17 vyhlášky. Vyhláška v ust. § 24 odst. 1 doplňuje, že 

je-li k provedení tlumočnického úkonu třeba méně než jedné hodiny, náleží tlumočníkovi 

odměna za celou hodinu.140 

 
140 Tlumočníkovi se zpravidla do vyúčtované odměny započítává čas jedné až dvou hodin na přípravu. 



65 

 

Za překlad z cizího jazyka do češtiny nebo naopak je možné překladateli za jednu 

stránku překladu přiznat odměnu mezi 100 a 350 Kč, za překlad z cizího jazyka do cizího 

jazyka mezi 150 a 350 Kč za jednu stránku překladu. Od překladu se odlišuje pouhá revize 

překladu, kde se odměna pohybuje mezi 30 a 90 Kč za jednu stranu (ust. § 18 odst. 1 

vyhlášky). Bylo-li však potřeba překlad zcela přepracovat, náleží odměna jako za překlad 

podle ust. § 18 odst. 2 vyhlášky. Při překladu se počet stránek počítá podle přeloženého textu, 

není-li napsán latinkou nebo azbukou, vychází se z počtu stránek překládaného textu (ust. 

§ 17 odst. 2).141 Vyhláška v ust. § 24 odst. 2 definuje jednu stránku překladu, kterou se rozumí 

text psaný na stroji obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer, přičemž za celou 

stránku se považuje i stránka nedokončená, pokud uzavírá text nebo jeho ucelenou část.142 

Stanovený rozsah odměny lze zvýšit jen v případech uvedených v ust. § 22 vyhlášky. 

Tlumočník může žádat zvýšení odměny například za tlumočení afrických a asijských jazyků, 

za tlumočení projevů zvlášť náročných na přesnost nebo odbornost, uloží-li orgány veřejné 

moci provedení úkonu spěšně nebo v den pracovního klidu. Při tlumočení pro neslyšící 

a hluchoslepé osoby je možné odměnu zvýšit, je-li osoba stižena duševní poruchou nebo 

neovládá-li dobře způsob dorozumívání. Překladatel si může nárokovat vyšší odměnu, je-li 

překlad zvlášť odborně náročný, je-li překlad pořizován z magnetofonového nebo jiného 

zvukového záznamu nebo z jiného důvodů, například je-li text těžko čitelný. Jednotlivé 

důvody pro zvyšování odměny lze slučovat. Odměnu je možné přiměřeně snížit, jestliže je 

zadavatelem orgán veřejné moci a úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě (ust. § 

17 odst. 3 zákona). Byl-li úkon proveden opožděně nebo nekvalitně, lze odměnu snížit až na 

polovinu (ust. § 27 odst. 1 vyhlášky), byl-li úkon proveden zvlášť nekvalitně, může státní 

orgán odměnu odepřít (ust. § 27 odst. 2 vyhlášky). Vyhláška však nestanoví možnost snížit 

odměnu za často se opakující jednoduché překladatelské nebo tlumočnické úkony, jako je 

tomu u znalecké činnosti v případě často se opakujících jednoduchých znaleckých 

posudků (ust. § 21 vyhlášky). 

 
141 Je-li překlad napsán latinkou nebo azbukou, vychází se při určování výše odměny z počtu stran překladu, 

a nikoli z počtu stran překládaného textu (originálu). To je velmi důležité, protože při překladu z některých 

jazyků (například z němčiny) bude překlad kratší než originál. Není-li překlad napsán latinkou nebo azbukou 

(například překlad do čínštiny), je situace opačná a vychází se z počtu stran překládaného textu (originálu), 

a nikoli z počtu stran překladu. 
142 Ustanovení vyhlášky je poněkud zastaralé, neboť vymezuje stránku podle úhozů napsaných na psacím stroji. 

Dnes se však běžně píše na počítačích a za jednu stranu se standardně považuje jedna normostrana čítající 1800 

znaků včetně mezer. 
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Vedle odměny přiznává zákon tlumočníkům a překladatelům v ust. § 18 i právo na 

náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s tlumočnickým nebo překladatelským 

úkonem, musí se však jednat o náklady účelně vynaložené. Náhrada hotových nákladů se 

poskytuje jen na základě předložených dokladů (ust. § 28 odst. 3 vyhlášky). Druhy nákladů, 

které tlumočník nebo překladatel může vyúčtovat k náhradě, jsou uvedeny v ust. § 18 odst. 2 

zákona a lze je rozdělit do 3 skupin. 

První skupinou jsou cestovní výdaje. Při vyúčtování cestovních výdajů se dle ust. § 28 

odst. 1 písm. a) vyhlášky postupuje podle obecných předpisů o náhradě cestovních, 

stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách. Tímto obecný předpisem je zákoník 

práce, který náhradu jízdních nákladů upravuje v ust. § 157 a násl.143 

Druhou skupinou jsou hotové výdaje, zejména výdaje za pracovní potřeby, poštovné, 

poplatky za kopírování nebo odměna konzultanta. Při stanovení výše odměny konzultanta se 

nepoužije ust. § 17 vyhlášky o výši odměny tlumočníka či překladatele, protože se nejedná 

o (jejich) odměnu ani o přípravné práce, avšak odměna by měla být určena přiměřeně 

s ohledem na tento sazebník s přihlédnutím ke složitosti a odbornosti zpracovávané otázky.144 

Tlumočníkovi nebo překladateli vznikne právo na přiznání náhrady těchto nákladů pouze 

v případě, že orgán veřejné moci s přibráním konzultanta vyslovil souhlas (ust. § 18 odst. 2 

zákona). 

Třetí skupinou je náhrada ušlého výdělku,145 kterou tlumočníkům přiznává ust. § 18 

odst. 2 zákona. Vyhláška v ust. § 28 odst. 1 písm. b) zpřesňuje, že se jedná o „náhradu 

 
143 Při použití hromadného dopravního prostředku musí tlumočník nebo překladatel prokázat výši, například 

předložením jízdenky. Při použití silničního motorového vozidla se hradí výdaje za spotřebovanou pohonnou 

hmotu. 
144 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 118. 
145 Za náhradu ušlého výdělku je považována náhrada mzdy zaměstnance a náhrada výdělku osoby samostatně 

výdělečně činné. Je-li tlumočník nebo překladatel v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu 

poměru, slouží jako podklad pro výpočet náhrady ušlého výdělku průměrný výdělek vypočtený podle zákoníku 

práce, jehož výše se prokazuje potvrzením zaměstnavatele, kde je zároveň stanoveno, jakou částku 

zaměstnavatel srazí za dobu nepřítomnosti v práci a zda zaměstnanec může nastoupit do práce na zbytek směny. 

Je-li tlumočník nebo překladatel osobou samostatně výdělečně činnou, tvoří podklad pro výpočet náhrady částka 

vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob dělená počtem pracovních hodin stanovených zvláštním 

právním předpisem připadajících na týž kalendářní rok. Není-li možné takto prokázat výši ztráty na výdělku, 

přísluší tlumočníkovi nebo překladateli náhrada ušlého výdělku za hodinu v částce odpovídající výši minimální 

mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě (KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. Občanský zákoník: 

komentář k ust. § 137 – Hotové výdaje účastníků, odměna za zastupování, náhrada DPH. ASPI). 
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mzdy146 za dobu strávenou podáním ústního znaleckého posudku (provedením ústního 

tlumočnického úkonu) při jednání před státním orgánem, včetně čekací doby a doby strávené 

na cestě k jednání a zpět, jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho pracovní dobou“. Vyhláška 

v ustanovení zdůrazňuje, že se jedná o provedení ústního tlumočnického úkonu, a náhrada 

mzdy tedy náleží zejména tlumočníkům, kteří se musí dostavit na jednání orgánu veřejné 

moci v čas, který tento orgán stanoví, tedy až na výjimky (např. zadržení cizince v nočních 

hodinách) přes den ve své pracovní době. Tlumočníkům, popřípadě překladatelům náleží 

náhrada mzdy, neboť podle ust. § 18 odst. 3 zákona nemají při předvolání k orgánu veřejné 

moci nárok na náhradu mzdy vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel musí tlumočníka nebo 

překladatele uvolnit, neboť se jedná o výkon občanské povinnosti podle ust. § 202 zákoníku 

práce a podle ust. § 200 téhož zákona jim náleží pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. 

Uplatnění nároku probíhá obdobně jako při uplatnění nároku na náhradu mzdy svědka (ust. 

§ 28 odst. 5 vyhlášky). 

Vzhledem k tomu, že mnozí soudní tlumočníci a soudní překladatelé jsou plátci daně 

z přidané hodnoty, mohou si v těchto případech k náhradám přičíst částku rovnající se částce, 

kterou jsou povinni odvést podle zákona o dani z přidané hodnoty (ust. § 17 odst. 5 zákona). 

Jelikož tlumočníkovi nebo překladateli můžou již v souvislosti s přípravnými pracemi 

vzniknout náklady, má nárok na poskytnutí zálohy (ust. § 28 odst. 2 vyhlášky). 

5.10.2 Řízení o odměně a náhradě nákladů podle zákona č. 36/1967 Sb. 

O odměně a náhradě nákladů rozhoduje státní orgán v rámci řízení, v němž byl 

tlumočnický nebo překladatelský úkon proveden (ust. § 25 odst. 1 vyhlášky), proto se 

procesní postupy v jednotlivých řízeních odlišují. 

V občanském soudním řízení rozhoduje soud podle ust. § 139 odst. 2 a 4 občanského 

soudního řádu. Soud vydá usnesení po předložení vyúčtování tlumočníkem nebo 

překladatelem. Ustanovení § 139 odst. 2 věta 2 odkazuje při určování výše a uhrazování 

odměn a nákladů na zákon č. 36/1967 Sb. Tlumočník nebo překladatel v této fázi řízení 

vystupuje jako osoba zúčastněná na řízení, které jsou přiznána určitá procesní práva. 

Opravným prostředkem je odvolání, které mohou podat účastníci i tlumočník nebo 

 
146 Přestože vyhláška užívá pojmu náhrada mzdy (na rozdíl od zákona, který užívá pojmu ušlý výdělek), lze 

odvodit, že se stejně bude postupovat při stanovení výše náhrady výdělku osoby samostatně výdělečně činné. 
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překladatel. Dovolání proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení je 

nepřípustné (ust. § 238 odst. 1 písm. h) OSŘ). 

V trestním řízení rozhoduje podle ust. § 29 odst. 2 a 3 trestního řádu orgán činný 

v trestním řízení, který tlumočníka nebo překladatele přibral. Výši odměny a náhrad určí 

nejpozději do dvou měsíců od vyúčtování. Rozhoduje opatřením, souhlasí-li s výší odměny 

a náhrad, a usnesením, pokud s výší nesouhlasí. Proti usnesení, kterým byla přiznána jiná 

výše tlumočeného, než která byla vyúčtována, je přípustná stížnost mající odkladný účinek. 

Odměna a náhrady se tlumočníkovi nebo překladateli uhradí bez zbytečného odkladu po 

jejich přiznání, nejpozději do 30 dnů. 

Ve správním řízení podle ust. § 79 odst. 3 správního řádu zpravidla nesou sami 

účastníci a správní orgán náklady, které jim během řízení vznikly. Podle ust. § 16 odst. 3 platí, 

že prohlásí-li osoba, že neovládá jazyk, v němž je správní řízení vedeno, má právo si na své 

vlastní náklady obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Pokud si služby 

tlumočníka nebo překladatele vyžádá účastník, řídí se účtování odměny a náhrady nákladů 

smlouvou mezi účastníkem a překladatelem nebo tlumočníkem. Pokud náklady na tlumočníka 

nebo překladatele nese správní orgán (například podle ust. § 16 odst. 4), postupuje tento podle 

zákona č. 36/1967 Sb. Rozhodnutí ve věci nákladů řízení může být obsaženo buď ve 

výrokové části jiného rozhodnutí, nebo může být vydáno jako rozhodnutí samostatné (ust. 

§ 79 odst. 2 SŘ) a tlumočník nebo překladatel má právo na odvolání podle ust. § 81 a násl. 

správního řádu. 

Ve správním řízení soudním nese podle ust. § 36 odst. 2 soudního řádu správního 

náklady spojené s přibráním tlumočníka stát. Soud rozhoduje o nákladech samotným 

rozhodnutím, nebo podle ust. § 61 odst. 1 SŘS v meritorním rozhodnutí, nebo v rozhodnutí 

o zastavení řízení či odmítnutí návrhu na zahájení řízení. V případě, že se rozhodnutí 

vyhlašuje, postačí rozhodnutí toliko o základu náhrady nákladů řízení, přičemž přesná částka 

náhrady nákladů řízení se stanoví až v písemném vyhotovení rozhodnutí (ust. § 61 odst. 2 

SŘS). Soudy rozhodují pouze v jediném stupni, není možné podat řádný opravný prostředek. 
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Kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek není možné podat jen proti výroku 

o nákladech řízení (ust. § 104 odst. 2 SŘS).147 

Tlumočníci a překladatelé jsou povinni podle ust. § 19 odst. 1 zákona vyúčtovat svou 

odměnu a náhradu nákladů společně s provedením tlumočnického nebo překladatelského 

úkonu. O výši a přiznání odměny a náhradě nákladů rozhoduje státní orgán, který tlumočníka 

nebo překladatele ustanovil (ust. § 25 odst. 1 vyhlášky). Při určování výše odměny se 

přihlédne ke kritériím uvedeným v ust. § 25 odst. 2 vyhlášky. Těmito hledisky jsou: povaha 

a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení, dodržení stanovené 

lhůty a přiměřenost doby trvání úkonu. O výši odměny a náhrady hotových výdajů musí státní 

orgán rozhodnout nejpozději do 2 měsíců od provedení tlumočnického nebo překladatelského 

úkonu a odměna spolu s náhradou hotových výdajů má být uhrazena bez zbytečného odkladu 

po přiznání, nejpozději do 30 dnů (ust. § 19 odst. 1 zákona). 

5.10.3 Odměňování a náhrady nákladů podle zákona č. 354/2019 Sb. 

Odměňování a náhrady jsou v zákoně č. 354/2019 Sb. upraveny v ust. § 29 a 30. 

Přestože je právní úprava obsažená v novém zákoně podobná nyní platné právní úpravě, 

můžeme nalézt určité odlišnosti. 

Při rozhodování o odměně se bude postupovat podle zákona a prováděcí vyhlášky, 

jednak bude-li zadavatelem orgán veřejné moci, jednak bude-li zadavatelem soukromoprávní 

osoba a smlouva mezi zadavatelem a tlumočníkem nebo překladatelem nebude obsahovat 

ujednání o odměně (ust. § 29 odst. 2 zákona). 

I nadále je možné odměnu zvýšit, snížit, popřípadě zcela odepřít (ust. § 29 odst. 3 

zákona). Nově se však tato moderace vztahuje i na případy, kdy je zadavatelem 

soukromoprávní osoba a vztah mezi zadavatelem a tlumočníkem nebo překladatelem se řídí 

smlouvou. Jedná se o dispozitivní ustanovení zákona a smluvní strany si mohou ujednat 

odlišné podmínky. 

 
147 Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, č. j. 5 As 22/2003-41: „Rozhodnutí soudu 

podle ust. § 58 odst. 2 s. ř. s. o přiznání odměny znalci (včetně náhrady hotových výdajů) za podaný znalecký 

posudek je svým obsahem i formou rozhodnutím o nákladech řízení podle ust. § 104 odst. 2 s. ř. s., i když je 

učiněno v průběhu soudního přezkumu; kasační stížnost proti němu směřující soud odmítne podle ust. § 46 

odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.“ 
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Tlumočníci a překladatelé mají kromě práva na odměnu a na náhradu hotových 

výdajů, které účelně vynaložili k provedení úkonu, také zcela nově právo na náhradu za ztrátu 

času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s překladatelským nebo 

tlumočnickým úkonem (ust. § 30 odst. 1).148 Pokud se totiž například dříve soudní tlumočník 

dostavil k orgánu veřejné moci, avšak osoba vyžadující tlumočníka nikoli, orgán veřejné moci 

odmítl proplatit provedení tlumočnického úkonu, odmítl proplatit i čas strávený na cestě 

a proplatil jen a pouze cestovné. Ustanovení si klade za cíl poskytovat soudním tlumočníkům 

ochranu tehdy, pokud bez jejich viny nelze úkon provést. 

Jiné náklady, které tlumočníkovi nebo překladateli vzniknou, jsou zahrnuty v odměně 

(ust. § 30 odst. 1 zákona):149 například nájem kancelářských prostor, mzdy pomocného 

personálu, náklady na nákup potřebného vybavení či zařízení kanceláře nebo kancelářských 

pomůcek.150 Zákonodárce vyjasňuje dlouhodobě spornou otázku, kterou bylo účtování 

a přiznávání režijních nákladů a která nebyla v praxi zcela jednotně řešena. Náklady jako 

nájemné za kancelář nebo odpisy kancelářské techniky není možné podložit konkrétními 

doklady, a proto se používal výpočet režijních nákladů.151 Soudnímu překladateli nebo 

tlumočníkovi nebudou hrazeny ani náklady spojené se sociálním či zdravotním pojištěním. 

Další změnou je nárok tlumočníka nebo překladatele nejen na náhradu svých hotových 

výdajů, ale také na náhradu za ztrátu času, včetně času, který strávil na cestě konzultant 

přibraný k posuzování zvláštních dílčích otázek (ust. § 30 odst. 3 zákona), za předpokladu 

souhlasu zadavatele s jeho přibráním (ust. § 23 zákona). 

Zákon myslí i na případy, kdy tlumočník nebo překladatel nemá sídlo, místo trvalého 

pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky. Pro výpočet 

 
148 Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu se bezúspěšně snažila o zakotvení náhrady za 

promeškaný čas po vzoru advokátního tarifu. V ust. § 14 advokátního tarifu je stanoveno, že advokátu náleží 

náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby, za čas promeškaný v důsledku zpoždění 

zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Tato náhrada 

jim náleží nehledě na to, zdali je úkon prováděn v místě sídla nebo bydliště advokáta, či nikoli. Soudním 

tlumočníkům a překladatelům náleží náhrada za čekání na provedení úkonu, pouze pokud se úkon koná v místě, 

které není sídlem tlumočníka nebo překladatele, a pokud takové zpoždění činí více než 30 minut (ust. § 16 odst. 

1 návrhu vyhlášky). 
149 Pracovní skupina neúspěšně navrhovala změnu ustanovení tak, aby jiné náklady byly předmětem paušálních 

náhrad, které ministerstvo stanoví vyhláškou. Argumentovala tím, že by toto opatření vedlo k větší motivaci 

tlumočníků a překladatelů a že podobnou úpravu mají zakotvenou například advokáti v ust. § 13 odst. 4 vyhlášky 

č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). 
150 Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., ust. § 30. 
151 DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 117. 
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náhrad hotových výdajů a náhrad za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě, je 

rozhodující kontaktní adresa soudního tlumočníka a soudního překladatele na území České 

republiky (ust. § 30 odst. 6 zákona). Ustanovení se vztahuje jak na cizí státní příslušníky žijící 

v zahraničí, kteří jsou oprávněni vykonávat tlumočnicko-překladatelskou činnost, tak na české 

státní příslušníky, kteří se dlouhodobě nacházejí mimo území České republiky. Cílem je 

zabránit neúměrně vysokým náhradám za cestovné a za dobu strávenou na cestě. Ustanovení 

míří spíše na soudní tlumočníky nežli na soudní překladatele, neboť tlumočníci se musí 

v souvislosti s provedením úkonu přemisťovat. 

Zkrátily se i lhůty pro vyúčtování a úhradu odměn a náhrad. Státní orgán rozhodne 

o odměně a náhradách nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování a uhradí je bez 

zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o odměně a náhradách, nejpozději do 15 dnů 

(ust. § 32 zákona). Zákon dále stanoví, že překladatel musí odměnu a náhrady vyúčtovat 

zároveň s provedením překladu, tlumočníci mohou vyúčtovaní provést bez zbytečného 

odkladu až po uskutečnění tlumočnického úkonu. 

Trestní řád obsahuje vlastní úpravu vyúčtování odměn a náhrad, přičemž lhůty pro 

určení výše odměn a náhrad a jejich vyplácení jsou odlišné od lhůt, které upravuje zákon 

č. 354/2019 Sb. Jelikož je trestní řád lex specialis vůči zákonu č. 354/2019 Sb., dojde 

zákonem č. 255/2019 Sb. k novelizaci trestního řádu a odstranění rozporů. 

5.10.4 Vyhláška o odměnách a náhradách za výkon tlumočnické a překladatelské 

činnosti k zákonu č. 354/2019 Sb. 

Prozatím nebyla přijata vyhláška, která by upravovala odměny a náhrady za výkon 

tlumočnické a překladatelské činnosti. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh vyhlášky, 

o kterém se stále jedná. K návrhu vyhlášky zaslala Pracovní skupina soudních tlumočníků pro 

legislativu řadu připomínek.152 

Pracovní skupina považuje za největší nedostatek, že základní sazba odměny za 

tlumočnické a překladatelské úkony je stanovena rozpětím od 350 do 600 Kč za hodinu 

 
152 Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu. Připomínky k návrhu vyhlášky o odměně, náhradě 

hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské 

činnosti. Kstcr.cz [online]. 2020 [cit. 2020-10-25]. Dostupné z: 

https://static.kstcr.cz/data/uploaded/v2poeebbdgtdlsqjh8cpui5efrea3a/pripominky-tlumocniku-k-uhradove-

vyhlasce-24-08-20.pdf. 

https://static.kstcr.cz/data/uploaded/v2poeebbdgtdlsqjh8cpui5efrea3a/pripominky-tlumocniku-k-uhradove-vyhlasce-24-08-20.pdf
https://static.kstcr.cz/data/uploaded/v2poeebbdgtdlsqjh8cpui5efrea3a/pripominky-tlumocniku-k-uhradove-vyhlasce-24-08-20.pdf
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tlumočení nebo stranu překladu „podle náročnosti úkonu a míry potřebných odborných 

znalostí“. Návrh vyhlášky ale nedefinuje, k čemu má zadavatel při určování výše odměny 

přihlédnout. Neřeší tedy neustále se vyskytující problém, že neexistuje jednotná praxe při 

odměňování za stejný úkon a zadavatelé přiznávají různé výše odměn podle své libovůle. 

Zároveň Pracovní skupina vytýká, že nejsou upraveny ani požadavky na odbornou 

způsobilost osoby, která by měla toto hodnocení provádět. Nelze očekávat, že každý zadavatel 

(zvláště soukromoprávní) bude schopen posuzovat náročnost překladatelského nebo 

tlumočnického úkonu, do kterého se promítají i kulturní a sociální rozdíly, reálie a odlišnosti 

právních systémů. 

Odměňování stanovené rozpětím nezaručuje právo na spravedlivou odměnu. Pracovní 

skupina proto požaduje stanovení paušální částky ve výši 600 Kč za hodinu tlumočení nebo 

stranu překladu. Argumentuje nejen větší transparentností odměňování soudních tlumočníků 

a překladatelů, ale také tím, že v odměně jsou kromě samotné práce zahrnuty i všechny 

provozní náklady podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 354/2019 Sb.153 

Upozorňuje také na to, že návrh vyhlášky počítá se snížením či zvýšením odměny 

v procentech ze základní sazby, ačkoli základní sazba není stanovena jednotně, nýbrž 

rozpětím, což narušuje transparentnost a jednotnost při určování odměn. 

Za nepřijatelné Pracovní skupina považuje snížení odměny za často se opakující 

jednoduché tlumočnické nebo překladatelské úkony. Jako důvody uvádí, že toto ustanovení 

neodráží skutečnost, že tlumočnická a překladatelská činnost není opakující se proces. 

Naopak se jedná o výsledek duševní práce, žádný originál není identický, stejně jako každý 

mluvčí a jeho projev jsou unikátní. Snížení odměny současně nereflektuje, že odpovědnost 

tlumočníka nebo překladatele za správnost úkonů je vždy stejná. 

Pracovní skupina v neposlední řadě zdůrazňuje, že tlumočníci a překladatelé zůstávají 

nadále jediným povoláním, kterému nenáleží žádná odměna za vyhotovení stejnopisů 

překladatelského úkonu nebo písemného tlumočnického úkonu, přestože to po nich zadavatelé 

často požadují. Zákon č. 354/2019 Sb. v ust. § 27 odst. 2 uvádí, že překladatel musí každé 

 
153 Při argumentaci se opírá také o právní úpravu na Slovensku, která zavedla pevné sazby, jež pro evropské 

jazyky činí 19,92 EUR, pro asijské jazyky 23,24 EUR, pro znakový jazyk 26,56 EUR a pro tlumočení 

hluchoslepým osobám 33,19 EUR. 



73 

 

vyhotovení překladatelského úkonu v listinné podobě vlastnoručně podepsat a připojit otisk 

překladatelské pečeti. Ustanovení vyhlášky nebere v potaz, že každé vyhotovení stejnopisu je 

samostatným úkonem, za který překladatel odpovídá, musí zkontrolovat jeho shodu 

s prvopisem i překladem, vytisknout, vystavit překladatelskou doložku, vlastnoručně 

podepsat, svázat a zapsat do evidence. Přitom tlumočník nebo překladatel je povinen, na 

rozdíl například od notářů nebo advokátů, kteří mohou pověřit koncipienta, vykonávat 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost osobně (ust. § 4 odst. 2 zákona). Vyhotovování 

stejnopisů, zejména ve větších objemech, je časově náročné a mělo by být adekvátně 

odměňováno. Návrh vyhlášky navrhuje paušální částku náhrady hotových výdajů ve výši 

3 Kč za 1 stranu, která však nepokryje ani reálné náklady, natož vynaložený čas. 

Původní návrh vyhlášky byl po připomínkovém řízení koncem října v některých 

částech pozměněn. Většinu změn však nelze považovat za změny k lepšímu. 

Do návrhu vyhlášky bylo doplněno, k čemu má zadavatel při určování výše odměny 

přihlížet (ust. § 8). Hodnotí se náročnost úkonu a míra odborných znalostí, které bylo 

k provedení úkonu nutné vynaložit, s ohledem na povahu a rozsah úkonu a stupeň odborné 

kvalifikace potřebné k provedení úkonu. Přestože se jedná o zpřesnění původního znění, 

neřeší se tím základní problém spočívající v libovůli zadavatele, který i nadále sám posuzuje 

náročnost úkonu a míru odborných znalostí a o jehož schopnostech posoudit obě kritéria lze 

mít pochyby. 

Ministerstvo spravedlnosti nevyslyšelo kritiku Pracovní skupiny týkající se stanovení 

základní sazby rozpětím, tu ponechalo a toliko snížilo horní hranici ze 600 Kč na 450 

Kč. Další „podpásovkou“ je změna rozsahu normostrany, za kterou se nově považuje 1800 

znaků bez mezer, oproti původnímu návrhu 1800 znaků s mezerami, který byl zároveň 

v souladu s dosavadními ustálenými zvyklostmi o rozsahu normostrany. Podle nového návrhu 

se normostrana prodlouží v průměru o 250 znaků. Překladateli se tak sníží počet stran, které si 

bude moci naúčtovat, a navíc za ně dostane nižší odměnu, než se původně navrhovalo. 

5.11 Přestupky 

Tato kapitola shrnuje přestupky, kterých se soudní tlumočníci a překladatelé při 

výkonu své činnosti mohou dopustit, řízení, ve kterém se tato porušení projednávají, a sankce, 

které je za ně možné uložit. 
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5.11.1 Přestupky podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Zákon č. 36/1967 Sb. v původním znění účinném do 31. 12. 2011 neupravoval 

přestupky znalců a tlumočníků. Bylo možné uložit jen dva druhy sankcí za porušení 

povinnosti, výstrahu a odvolání. Odvolání bylo možné jen pro taxativně vymezené důvody154 

a vždy mu musela předcházet mírnější sankce, tedy výstraha. Přestupky znalců a tlumočníků 

byly do zákona č. 36/1967 Sb. včleněny až novelou provedenou zákonem č. 444/2011 Sb. 

účinným od 1. 1. 2012. 

Přestupky znalců a tlumočníků jsou upraveny v ust. § 25a a 25b zákona č. 36/1967 Sb. 

Ustanovení § 25b se zaměřuje na přestupky právnických osob, tedy znaleckých ústavů. 

Skutkové podstaty přestupků znalců, tlumočníků a překladatelů jako fyzických osob definuje 

ust. § 25a. Tlumočník nebo překladatel se přestupku může dopustit tím, že nevykoná činnost 

řádně, ve stanovené lhůtě nebo v jazyce, pro který byl jmenován; nevykoná činnost osobně; 

poruší povinnost zachovávat mlčenlivost; provede tlumočnický úkon ve věci, z níž byl jako 

tlumočník vyloučen; bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci provést tlumočnický 

úkon; opakovaně nepodepíše písemný ověřovaný překlad nebo na něj nepřipojí otisk 

pečeti; nevede tlumočnický deník nebo jej nevede řádně; nesprávně vyúčtuje odměnu; 

vykonává činnost tlumočníka v době pozastavení práva vykonávat tuto činnost. 

Správními tresty, které lze uložit, jsou pokuta a vyškrtnutí ze seznamu znalců 

a tlumočníků, přičemž při stanovení druhu správního trestu se přihlédne též k tomu, zdali byla 

v minulosti tlumočníkovi nebo překladateli udělena výstraha podle ust. § 25d zákona. 

Vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků zákon připouští pouze v případech závažných 

porušení povinností za přestupky vymezené v ust. § 25a odst. 3 zákona. Nelze-li zjištěné 

porušení povinnosti posoudit jako přestupek anebo jako trestný čin, je možné uložit písemnou 

výstrahu. 

5.11.2 Řízení o přestupcích podle zákona č. 36/1967 Sb. 

V řízení o přestupcích je pravomoc rozdělena mezi Ministerstvo spravedlnosti 

a předsedy krajských soudů (ust. § 25c odst. 1 zákona). Zákon však neurčuje, kdo je k jakému 

 
154 Ukázalo-li se dodatečně, že nebyly splněny podmínky pro jmenování; po jmenování nastaly skutečnosti, pro 

které tlumočník nemohl nadále vykonávat činnost; tlumočník přes výstrahu neplnil nebo porušoval své 

povinnosti; organizace, u níž byl znalec zaměstnán, prokázala, že mu činnost bránila v řádném výkonu 

pracovněprávních povinností; tlumočník požádal o odvolání. 
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řízení příslušný. Dělení pravomocí vyjasňuje až instrukce č. 8/2017, která v ust. § 3 odst. 2 

stanoví, že Ministerstvo spravedlnosti je příslušné v prvním stupni ve správním řízení 

o přestupcích právnických osob (tedy znaleckých ústavů) a v řízeních o přestupcích fyzických 

osob dle ust. § 25a odst. 2 zákona a předsedové krajských soudů jsou příslušní v řízení 

o ostatních přestupcích fyzických osob dle ust. § 25a odst. 1 zákona. 

Přestože ust. § 62 odst. 1 zákona, o odpovědnosti za přestupky, stanoví, že 

k projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož správním obvodu byl 

přestupek spáchán, podle instrukce č. 8/2017 přestupky projednávají krajské soudy, v jejichž 

seznamu jsou tlumočníci a znalci zapsáni. 

Jediným případem, kdy nelze zastavit řízení o přestupku, je situace, kdy tlumočníkovi 

nebo překladateli bylo pozastaveno anebo zaniklo právo vykonávat překladatelskou nebo 

tlumočnickou činnost (ust. § 20 odst. 3 instrukce). Instrukce č. 8/2017 v ust. § 22 dále 

zpřesňuje, co se rozumí řádným výkonem znalecké nebo tlumočnické činnosti ve smyslu ust. 

§ 8 zákona a marným uplynutím lhůty.155 

Je-li tlumočník nebo překladatel uznán vinným ze spáchání přestupku, zaznamená 

Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu údaj o pravomocném rozhodnutí 

do seznamu znalců a tlumočníků nejpozději do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci (ust. 

§ 25c odst. 2 zákona). 

5.11.3 Přestupky podle zákona č. 354/2019 Sb. 

Přestupky soudních tlumočníků a překladatelů jsou upraveny v ust. § 37 a násl. zákona 

č. 354/2019 Sb. V ustanovení § 37 odst. 1 je taxativní výčet všech přestupků, kterých se může 

dopustit soudní tlumočník, v ust. § 37 odst. 2 taxativní výčet všech přestupků, kterých se 

může dopustit soudní překladatel. Soudní tlumočníci a překladatelé se mohou dopustit 

stejných přestupků s výjimkou ust. § 37 odst. 2 písm. l), které stanoví, že soudní překladatel 

 
155 Ustanovení § 22 odst. 1 instrukce: „Řádným výkonem znalecké nebo tlumočnické činnosti ve smyslu ust. § 8 

zákona o znalcích a tlumočnících se rozumí nejen dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí 

úkonu (ust. § 13 a ust. § 14 vyhlášky), ale též provedení úkonu s náležitou odbornou péčí (lege artis).“ 

Ustanovení § 22 odst. 2 instrukce: „Marným uplynutím lhůty stanovené k vykonání znaleckého nebo 

tlumočnického úkonu […] počíná protiprávní stav, který není přerušován ani uložením pořádkové pokuty ani 

stanovením dodatečných lhůt. Protiprávní stav je ukončen opožděným vykonáním úkonu nebo vydáním usnesení 

(opatření), jímž je znalec (tlumočník) úkolu zproštěn.“ 
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se dopustí přestupku, nezajistí-li, aby překladatelský úkon obsahoval veškeré požadované 

náležitosti. 

Seznam přestupků se rozšířil a nově se soudní tlumočník nebo překladatel dopustí 

přestupku v následujících případech: tlumočník vykoná překladatelskou činnost, přestože není 

v seznamu tlumočníků a překladatelů zapsán jako soudní překladatel (ust. § 37 odst. 1 písm. 

a/), nebo překladatel vykoná tlumočnickou činnost, přestože není v seznamu tlumočníků 

a překladatelů zapsán jako soudní tlumočník (ust. § 37 odst. 2 písm. a/); nesplní svou 

oznamovací povinnost týkající se změny údajů zapisovaných do seznamu tlumočníků 

a překladatelů řádně nebo ve stanovené lhůtě (ust. § 37 odst. 1 písm. e), resp. ust. § 37 odst. 2 

písm. e/); poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti mlčenlivosti (ust. § 37 odst. 1 

písm. i), resp. ust. § 37 odst. 2 písm. i/); nesplní svou informační povinnost týkající se 

skutečností, které mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění vykonávat činnost řádně 

nebo ve stanovené lhůtě (ust. § 37 odst. 1 písm. j), resp. ust. § 37 odst. 2 písm. j/); tlumočník 

neoprávněně opatří tlumočnickou pečetí listinu, která není tlumočnickým úkonem (ust. § 37 

odst. 1 písm. k/), nebo překladatel neoprávněně opatří překladatelskou pečetí listinu, která 

není překladatelským úkonem (ust. § 37 odst. 2 písm. k/). 

Ustanovení § 38 odst. 1 a 2 obsahuje výčet přestupků, kterých se může dopustit osoba, 

která vykonává tlumočnicko-překladatelskou činnost jednorázově a byla ustanovena k podání 

tlumočnického nebo překladatelského úkonu. Ustanovení § 39 vypočítává přestupky, kterých 

se může dopustit jiná osoba než soudní tlumočník nebo soudní překladatel. Takovou osobou 

může být například konzultant, další pomocné osoby nebo soudní tlumočníci a překladatelé 

po ukončení výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti. 

Za přestupky je možné uložit pokutu, jejíž výše je určena podle míry závažnosti 

přestupku. Pokutu až do výše 50 tisíc Kč je možné uložit za nejméně závažně přestupky, 

pokutu až do výše 200 tisíc Kč za středně závažné přestupky a pokutu až do 300 tisíc Kč za 

nejzávažnější přestupky, které ohrožují nebo porušují zájmy společnosti. 

Soudnímu tlumočníkovi nebo překladateli je možné uložit písemnou výtku, dopustí-li 

se jednání, kterým poruší povinnost uvedenou v zákoně, ale nebude se jednat o natolik 

závažné porušení, aby ministerstvo uložilo správní trest za přestupek (ust. § 35). Údaj 
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o písemné výtce bude po dobu tří let uveden v neveřejné části seznamu tlumočníků 

a překladatelů (ust. § 16 odst. 3 písm. b/). 

5.11.4 Řízení o přestupcích podle zákona č. 354/2019 Sb. 

K řízení o přestupcích je nově příslušné toliko Ministerstvo spravedlnosti (ust. § 40 

odst. 1). Bude-li tlumočník nebo překladatel uznán vinným ze spáchání přestupku, zaznamená 

ministerstvo údaj o pravomocném rozhodnutí do seznamu tlumočníků a překladatelů bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o přestupku (ust. § 40 odst. 4). Údaj o pravomocném rozhodnutí se bude zapisovat 

do neveřejné části seznamu podle ust. § 16 odst. 3 písm. a) zákona. 

Promlčecí doba v případě přestupků činí 5 let. Dojde-li k přerušení promlčecí doby, 

odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději po 7 letech od jeho spáchání (ust. § 40 odst. 2). 

Zákon č. 354/2019 Sb. obsahuje vlastní úpravu oproti obecné právní úpravě v ust. § 30 

zákona o odpovědnosti za přestupky, která stanoví, že promlčecí doba činí jeden, resp. tři 

roky. Ministerstvo spravedlnosti musí při stanovení druhu a výměry správního trestu 

přihlédnout i ke skutečnosti, zda byla soudnímu tlumočníkovi nebo překladateli v minulosti 

uložena výtka (ust. § 40 odst. 3). 

6 Zhodnocení nové právní úpravy 

Soudní tlumočníci a překladatelé se po dlouhých letech čekání a několika neúspěšných 

pokusech dočkali nového zákona upravujícího jejich činnost, práva a povinnosti. Zákon 

přináší mnohá upřesnění, řadu podstatných změn a také mnoho nevyřešených otázek. Některé 

provedené změny soudní tlumočníci a překladatelé hodnotí jako jim prospěšné, jiné jsou 

naopak spíše k jejich neprospěchu. Cílem této kapitoly je krátce zhodnotit největší reformy 

tlumočnicko-překladatelské činnosti, ať už více, či méně povedené, ke kterým dojde 

s účinností zákona č. 354/2019 Sb., a porovnat je s nyní stále ještě platnou právní úpravou 

zákona č. 36/1967 Sb. 
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6.1 Centralizace státní správy a dohledu v oblasti tlumočnicko-překladatelské 

činnosti 

Za účinnosti zákona č. 36/1967 Sb. byla státní správa a dohled rozděleny mezi 

Ministerstvo spravedlnosti a předsedy jednotlivých krajských soudů ve všech záležitostech 

týkajících se soudních znalců, tlumočníků a překladatelů: jmenování, pozastavování a zánik 

práva vykonávat činnost, vedení seznamů, projednávání přestupků atd. 

„Dělená příslušnost“ mezi ministerstvo a krajské soudy působila v mnohých řízeních 

zbytečné a přetrvávající komplikace, neboť zákon ani prováděcí předpisy neupřesňovaly, 

za jakých podmínek, kdy a v jakých situacích má rozhodovat ministerstvo a kdy předsedové 

krajských soudů. 

Podle zákona č. 354/2019 Sb. proto dochází k centralizaci státní správy a dohledu 

v oblasti tlumočnicko-překladatelské činnosti a nově bude příslušné toliko Ministerstvo 

spravedlnosti. Krajské soudy již nepovedou krajské seznamy znalců a tlumočníků, nebudou 

vykonávat dohled ani nebudou příslušné k žádnému jinému řízení ve věcech soudních 

tlumočníků a překladatelů. Zákon č. 354/2019 Sb. zmiňuje krajské soudy pouze na dvou 

místech: budou mít přístup k neveřejným údajům v seznamu soudních tlumočníků 

a překladatelů a k neveřejným údajům v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů. 

Dosud však není zcela vyřešena organizační stránka centralizace, není jasné, jaký 

odbor nebo jaký úsek bude mít v rámci ministerstva na starosti soudní tlumočníky 

a překladatele. Předpokládá se však, že tlumočníky a překladateli by se měl na ministerstvu 

zaobírat samostatný odbor, který by měl čítat až 60 odborníků. Zároveň ministerstvo počítá 

s vytvořením detašovaných pracovišť (v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích), aby soudní 

tlumočníci a překladatelé ze vzdálenějších míst nemuseli dojíždět až do Prahy. Můžeme jen 

doufat, že ministerstvo zvládne po personální i metodické stránce zajistit státní správu 

a dohled tak, aby od 1. ledna 2021 nedocházelo ke zmatkům a průtahům ve vyřizování 

agendy. 
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6.2 Podmínky pro výkon tlumočnicko-překladatelské činnosti a vznik 

oprávnění činnost vykonávat 

Pravděpodobně nejzásadnější změnou oproti stávající právní úpravě jsou zákonné 

podmínky vzniku oprávnění vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. Za 

účinnosti zákona č. 36/1967 Sb. nevznikal uchazečům o funkci právní nárok na jmenování 

a vše spočívalo na uvážení krajských soudů a ministerstva jakožto správních orgánů 

příslušných ke jmenování. I když tedy uchazeč řádně splnil všechny podmínky, které zákon 

vytyčil, nemohl si být jist, že bude jmenován. 

Podíváme-li se na to pohledem uchazečů o výkon tlumočnicko-překladatelské 

činnosti, jedná se dozajista o změnu vítanou, všemi očekávanou a žádanou, která zvyšuje 

právní jistotu a legitimní očekávání žadatelů, že splní-li nároky na ně kladené, stanou se 

soudními tlumočníky nebo překladateli. Za nevýhodu nelze zřejmě považovat ani to, že se 

pravděpodobně navýší počet soudních tlumočníků a překladatelů. 

Na druhou stranu je však zapotřebí udržet určitou úroveň kvality tlumočnických 

a překladatelských výkonů, což mají zajistit zákonem stanovené podmínky tykající se 

odbornosti a vstupní zkouška. Odborná způsobilost, stejně jako vstupní zkouška se zaměřují 

především na znalosti a dovednosti, které uchazeč musí získat, než mu vznikne oprávnění 

činnost vykonávat. Zákon už ovšem nijak neřeší nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování 

znalostí, aby si již zapsaný tlumočník nebo překladatel udržel kontakt s praxí, jazykem, 

terminologií a přehled v oboru, který je jeho specializací. 

Lze též důvodně předpokládat zvýšení počtu uchazečů, kteří se budou chtít stát 

soudními tlumočníky nebo překladateli, jejichž záměrem nebude výkon činnosti pro státní 

orgány, ale spíše výkon činnosti čistě pro účely soukromoprávní, tedy uchazečů, kteří jen 

chtějí získat „kulaté razítko“ pro svou jinou práci. Výše odměny, kterou tlumočník nebo 

překladatel dostane za úkon provedený pro státní orgán, je stanovena ve vyhlášce. Překládá-li 

nebo tlumočí-li pro soukromoprávní osobu, je výše odměny stanovena dohodou stran 

a tlumočník nebo překladatel může žádat vyšší odměnu, než která by mu podle vyhlášky 

náležela. Jeho prestiž a ocenění na trhu práce stoupne s tím, že je tlumočníkem nebo 

překladatelem soudním, kterému oprávnění udělil stát, a proto je zárukou, že jeho služby 

budou kvalitní. Pro spravedlnost je třeba doplnit, že nevysoká zákonná výše odměňování 
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tlumočníků a překladatelů, spolu s nyní již jejich neregulovaným počtem, zřejmě počítá s tím, 

že hlavní těžiště příjmu tlumočníků a překladatelů nebude v práci pro státní orgány, ale v jiné 

oblasti. 

Sjednocení podmínek týkajících se odbornosti, které musí každý uchazeč splnit, 

a jejich zakotvení v zákoně je taktéž klíčovou změnou. Nedostatkem stávající právní úpravy 

byly nejednotné podmínky a odlišná praxe jednotlivých krajských soudů při jmenování, což 

mělo za následek nerovnost a odlišné požadavky kladené na uchazeče. Již tedy nebude 

diskutabilní, jaké vzdělání má uchazeč mít nebo kterou zkoušku musí pro splnění zákonných 

podmínek složit, aby kladeným požadavkům dostál. Sjednocené požadavky na odbornost by 

rovněž měly zajistit jistou úroveň vzdělání uchazečů, a tím také určitou míru kvality 

tlumočnicko-překladatelské činnosti, alespoň ke dni jejich jmenování. 

6.3 Seznam tlumočníků a překladatelů 

Velkým nedostatkem stávajícího seznamu soudních znalců a tlumočníků bylo, jak je 

zdůrazněno v kapitole 5.5.1, že nerozlišoval mezi soudními tlumočníky a překladateli, což při 

jejich hledání působilo potíže nejen soukromoprávním osobám, ale též státním orgánům. 

Systém, který byl založen na jednom ústředním a 16 krajských seznamech, byl roztříštěný 

a neefektivní. Ministerstvo spravedlnosti bylo při vedení ústředního seznamu odkázáno na 

informace, které mu poskytovaly krajské soudy. A pokud krajské soudy neinformovaly 

průběžně a důsledně o změnách, nacházely se v ústředním seznamu neplatné a zastaralé údaje, 

například jména tlumočníků a překladatelů, kteří svou funkci již nevykonávali, nebo chyběly 

aktuální informace o pozastavení práva vykonávat činnost. 

Zákon č. 354/2019 Sb. přináší podstatnou změnu, neboť ruší seznamy krajských soudů 

a zavádí toliko centrální seznam vedený Ministerstvem spravedlnosti. Zcela nově bude 

seznam rozdělený do dvou částí: v jedné budou soudní tlumočníci, v druhé soudní 

překladatelé, což zjednoduší a uspíší vyhledávání. Mělo by však zůstat zachováno rozdělení 

tlumočníků a překladatelů podle krajů, jak tomu bylo u seznamu soudních znalců 

a tlumočníků. Rozdělení tlumočníků a překladatelů podle jazyků a krajů by byl nejefektivnější 

způsob hledání. 

Zcela nově se uchazeč nestává soudním tlumočníkem a zároveň soudním 

překladatelem, ale může si vybrat, zdali chce vykonávat obě profese, nebo toliko jednu. 



81 

 

Zákon č. 36/1967 Sb. stanovil, až na výjimky, povinnost provést úkon, byl-li zadavatelem 

orgán veřejné moci. Tlumočit museli i ti, kteří pro tuto činnost nemají nezbytné předpoklady, 

jako rychlost či pohotovost. Pro mnohé je toto rozdělení tedy velkým ulehčením. Doufejme 

jen, že rozdělení na tlumočníky a překladatele nepovede k prudkému poklesu soudních 

tlumočníků, tak jako tomu bylo na Slovensku po přijetí zákon č. 382/2004 Z. z., neboť 

vykonávat překladatelskou činnost je mnohem pohodlnější, překlady nezasahují do pracovní 

doby zaměstnaného překladatele a ten může překládat v libovolnou dobu z pohodlí domova. 

Bylo by ovšem potřeba nastavit mechanismus, který by zajistil, aby v seznamu nebyli 

tlumočníci a překladatelé, kteří tuto činnost roky vůbec nevykonávají nebo ji nechtějí 

vykonávat pro státní orgány. Důvody zániku oprávnění vykonávat tlumočnicko-

překladatelskou činnost jsou stanoveny poměrně úzce a zákon neumožňuje vyškrtnout 

tlumočníka nebo překladatele ze seznamu, není-li dlouhodobě aktivní. Řešením by mohla být 

kontrola množství provedených úkonů a stanovení jejich minimálního počtu, který by bylo 

nutné vykonat během určené doby. Pokud by například soudní tlumočník nebo překladatel 

dva po sobě jdoucí roky neprovedl ani jeden úkon a neměl by pozastavené oprávnění 

vykonávat činnost, byl by automaticky vyškrtnut ze seznamu. Stejně by se postupovalo 

v případě, pokud by v průběhu každých pěti let tlumočník nebo překladatel nesplnil určitý 

minimální počet provedených úkonů. 

6.4 Evidence úkonů 

S centralizací souvisí také nahrazení tlumočnických deníků elektronickou evidencí 

úkonů, kterou má spravovat Ministerstvo spravedlnosti. Elektronická evidence má usnadnit 

zaznamenávání tlumočnických a překladatelských úkonů a jejich kontrolu. Tlumočníci 

a překladatelé již nebudou na žádost krajských soudů předkládat tlumočnické deníky 

k nahlédnutí. Nově je ke kontrole evidence příslušné ministerstvo, které bude provádět 

kontroly nejméně jednou ročně a přímo v elektronickém systému. Odpadne tak nutnost 

vyzývat soudní tlumočníky a překladatele k předložení jejich deníků a řešit jiné organizační 

problémy s tím související. Ministerstvo sice předpokládá zřízení tzv. portálu tlumočníka 

a překladatele v rámci svých webových stránek, který by umožňoval mimo jiné vstup do 

evidence úkonů, avšak tento portál stále ještě (měsíc před účinností zákona) neexistuje a není 

známa ani jeho budoucí předpokládaná podoba. 
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Soudní tlumočníci a překladatelé budou muset úkony zapisovat do 5 pracovních dnů 

ode dne zadání úkonu nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu 

váže, a nikoli, jako dosud, až po provedení úkonu. Cílem je, aby orgány veřejné moci měly 

přehled o tom, kolik úkonů mají soudní tlumočníci a překladatelé ještě před sebou, a mohly se 

efektivněji rozhodovat, komu provedení nového úkolu zadají. Nevyřešeno zůstalo, co mají 

soudní tlumočníci a překladatelé dělat s tlumočnickými deníky, pokud je vedli v papírové 

podobě. Mají-li je archivovat, či odevzdat krajským soudům nebo Ministerstvu spravedlnosti. 

6.5 Odmítnutí výkonu tlumočnické činnosti 

Soudní tlumočníci a překladatelé mají možnost podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 354/2019 Sb. odmítnout provedení úkonu, pokud k jeho provedení nemají dostatek 

odborných znalostí. Orgán veřejné moci odmítnutí úkonu oznámí ministerstvu, které jej, 

včetně důvodu odmítnutí, zaznamená do seznamu tlumočníků a překladatelů. Odmítnutí 

z důvodu nedostatku odbornosti bude jediný důvod, který se bude zaznamenávat do veřejné 

části seznamu soudních tlumočníků a překladatelů (ust. § 16 odst. 1 písm. j) zákona), ostatní 

důvody se budou zaznamenávat do části neveřejné. 

Jiný důvod je uveden v ust. § 19 odst. 1 písm. d) zákona. Soudní tlumočníci 

a překladatelé mohou odmítnout provedení úkonu, pokud jim počet nebo rozsah zadaných 

úkonů neumožňuje provést jej řádně a včas. Zároveň však mohou přijímat zakázky i od 

soukromoprávních zadavatelů, čímž nelze vyloučit, že soudní tlumočník nebo překladatel 

odmítne provést úkon pro orgán veřejné moci, aby mohl přijmout zakázku od soukromého 

zadavatele, která bude zpravidla lépe honorovaná. Jako nástroj kontroly má sloužit právě 

uvedení údaje o počtu zadaných a doposud neprovedených úkonů v evidenci, které zadaly jak 

orgány veřejné moci, tak ostatní zadavatelé (ust. § 28 odst. 4 písm. f/). 

6.6 Vstupní zkouška 

Ustanovení § 10 zákona č. 354/2019 Sb. nově stanoví jako jednu ze zákonných 

podmínek pro vznik tlumočnického či překladatelského oprávnění úspěšné složení vstupní 

zkoušky. Ministerstvo spravedlnosti si od zavedení vstupní zkoušky slibuje, že udrží vysokou 

kvalitu a preciznost soudních tlumočení a soudních překladů. Je to poslední mechanismus 

kontroly kompetencí daného tlumočníka či překladatele, neboť po splnění všech ostatních 

zákonných podmínek vzniká právní nárok na zápis do seznamu soudních překladatelů 
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a tlumočníků. Cílem vstupní zkoušky je především přezkoušet právní úpravu související 

s tlumočnickou a překladatelskou činností a řízení, ve kterém je možno provádět tlumočnické 

a překladatelské úkony. 

Soudní tlumočníci a překladatelé konceptu vstupní zkoušky vytýkají, že těžištěm 

jejich práce jsou jazyky a převod ústních nebo písemných projevů, přičemž podrobná znalost 

všech právních předpisů je zcela nadbytečná. Mimoto znalost právních předpisů prověřuje též 

závěrečná zkouška v rámci části A doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele 

v oblasti práva, která je rovněž zákonnou podmínkou pro zapsání do seznamu. Účelným 

řešením by bylo vynechat tuto část u doplňkového studia, které by se tak zaměřilo toliko na 

právní terminologii. Zároveň by vstupní zkouška měla ověřovat znalosti právní úpravy pouze 

v nezbytném rozsahu. 

Ministerstvo spravedlnosti prozatím nezveřejnilo podrobné požadavky ani formu 

vstupní zkoušky. Není tedy vůbec jasné, do jaké hloubky a do jakých porobností bude 

zapotřebí jednotlivá řízení nastudovat ani jakou formu bude mít závěrečný test, například 

bude-li se jednat o otázky otevřené, či uzavřené, zdali bude správná jedna, či více odpovědí 

atd. Podle sdělení ministerstva by uchazeči měli mít během závěrečného testu možnost 

používat systém právních informací (pravděpodobně ASPI). Avšak překladatelé a tlumočníci 

běžně s tímto systémem nepracují, neorientují se v něm ani v něm neumějí informace 

vyhledávat. Otázky nebudou dle ministerstva zveřejněny předem, k dispozici budou pouze 

jejich okruhy. 

Vysoký je i poplatek za vykonání vstupní zkoušky, který činí 3000 Kč. Neuspěje-li 

žadatel, může požádat o její opakování, musí však znovu zaplatit poplatek ve výši 3000 

Kč. Nedostaví-li se žadatel k vykonání vstupní zkoušky a omluví-li svou neúčast, bude mu 

umožněno složit zkoušku v jiném termínu za uhrazení poplatku ve výši 5000 Kč. Neomluví-li 

řádně a včas svou neúčast, zvyšuje se poplatek na 10 tisíc Kč. Zcela neadekvátní je poplatek 

ve výši 5000 Kč za umožnění vykonat zkoušku v náhradním termínu, přestože se žadatel 

řádně a včas omluvil a prokázal vážné důvody své neúčasti, za které lze zcela jistě považovat 

například neodkladnou hospitalizaci, účast na nehodě, ba i poskytování první pomoci. 

Základní cena za vstupní zkoušku je nižší než poplatek za jiné zkoušky (advokátní, notářské 

nebo exekutorské zkoušky), avšak je třeba zdůraznit, že jednak žadatelé musí povinně projít 

doplňkovým studiem, za které zaplatí minimálně dalších 10 tisíc Kč, a jednak se odměna, 



84 

 

kterou dostávají soudní tlumočníci a překladatelé, nedá srovnávat s odměnou jiných profesí 

(advokáta, notáře nebo exekutora). 

Neúměrně přísné je i ustanovení, které stanoví, že ten, kdo neuspěl u vstupní zkoušky 

ani při jejím opakování, může podat další žádost o zápis do seznamu nejdříve uplynutím 3 let 

ode dne konání posledního neúspěšného pokusu. Znalost právních předpisů dotýkajících se 

tlumočnicko-překladatelské činnosti je sice důležitá, ale těžiště práce tlumočníků 

a překladatelů se nachází zcela jinde a tříletý odklad podání nové žádost je zcela 

nepřiměřeným trestem. 

6.7 Právo na součinnost 

Soudní tlumočníci a překladatelé požadovali doplnění hlavy IV (Práva a povinnosti 

tlumočníků) o právo na součinnost. Cílem bylo doplnit do zákona ustanovení, které by 

tlumočníka nebo překladatele opravňovalo při výkonu své činnosti požadovat od zadavatele 

součinnost, spočívající zejména v právu žádat informace nezbytné k provedení tlumočnického 

nebo překladatelského úkonu a možnosti nahlédnout do spisu. 

Jejich snaha byla úspěšná a toto právo se promítá do ust. § 25 zákona, který stanoví, že 

„orgán veřejné moci s tlumočníkem předem projedná zadání tlumočnického úkonu, termín 

jeho provedení, sdělí tlumočníkovi informace o předmětu tlumočnického úkonu a případně 

další informace ze spisu“. Orgány veřejné moci mají povinnost být součinné, což soudním 

tlumočníkům a překladatelům nepochybně ulehčí práci. Povinnost součinnosti mají toliko 

orgány veřejné moci, neboť u soukromoprávních zadavatelů, kteří si služby tlumočníků 

a překladatelů hradí sami, se nepředpokládá, že by nespolupracovali a odmítali poskytnout 

podklady sloužící pro provedení úkonu. 

7 Srovnání s Francií, Slovenskem a Finskem 

Tato kapitola umožňuje čtenáři nahlédnout do právních úprav soudního tlumočení 

a překladu v některých jiných evropských zemích a porovnat je s právní úpravou českou. 

Podrobněji se zabývá právní úpravou na Slovensku, ve Francii a ve Finsku. Zaměřuje se 

zejména na právní předpisy upravující soudní tlumočení a překlad, vymezení pojmů soudního 

tlumočníka a překladatele, na podmínky pro výkon činnosti a ověřování odborné způsobilosti, 

seznamy, do kterých jsou tlumočníci a překladatelé zapisováni, odměňování a dohled nad 
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jejich činností. Vyzdvihuje odlišnosti mezi úpravami porovnávaných zemí, ale také instituty, 

které by mohly být pro českého zákonodárce inspirací. V závěru kapitoly se nachází tabulka 

srovnávající shora uvedené aspekty v právních úpravách celkem devíti zemí. 

7.1 Právní úprava na Slovensku 

Slovensko přijalo nový zákon o soudních znalcích, tlumočnících a překladatelích již 

v roce 2004. Srovnáme-li slovenský zákon č. 382/2004 Z. z. a český zákon č. 354/2019 Sb., 

nalezneme mnoho podobností, například podmínky pozastavení výkonu činnosti, vyškrtnutí 

ze seznamu, vyloučení, centralizovaný seznam atd. Přestože se zdá, že se český zákonodárce 

inspiroval právní úpravou svého slovenského souseda, některé podstatné odlišnosti nebyly 

přejaty do české právní úpravy, což je škoda, neboť by byly odstraněny přetrvávající 

problémy. 

7.1.1 Základní vymezení slovenské právní úpravy 

Po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky platily i nadále na území 

Slovenska právní předpisy upravující znaleckou a tlumočnickou činnost, tedy zákon 

č. 36/1967 Zb., o znalcoch a tlmočníkoch, a vyhláška č. 37/1967 Zb., na vykonanie zákona 

o znalcoch a tlmočníkoch. Vyhláška byla v roce 1996 nahrazena vyhláškou č. 263/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb., o znalcoch a tlmočníkoch. Zákon i nová vyhláška 

platily až do roku 2004, kdy byly nahrazeny zákonem č. 382/2004 Z. z., o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch,156 a vyhláškou č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

č. 382/2004 Z. z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Vyhláška č. 490/2004 Z. z. byla 

v roce 2018 nahrazena vyhláškou č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. 

z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Odměny a náhrady nákladů jsou upraveny ve 

vyhlášce č. 491/2004 Z. z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Přestože Slovensko mělo po rozpadu Československa 

stejné výchozí podmínky jako Česká republika, přijalo úpravu týkající se soudních 

tlumočníků a znalců o více jak 15 let dříve. 

 
156 Na tvorbě zákona se podílela i Jednota tlumočníků a překladatelů zastoupená Vladimírou Hudákovou 

a tehdejším předsedou JTP Andrejem Rádym, která byla vyzvána slovenským Ministerstvem spravedlnosti, aby 

se zúčastnila připomínkování nového zákona a hájila zájmy soudních tlumočníků a překladatelů. Přijetí nového 

zákona podporoval zejména tehdejší slovenský ministr spravedlnosti Daniel Lipšic, který chtěl vytvořit jeden 

z nejmodernějších zákonů v Evropě, což se podle Andreje Rádyho podařilo. 
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7.1.2 Předmět úpravy 

Slovenský zákonodárce nevyužil možnosti oddělit znaleckou činnost od činnosti 

tlumočnicko-překladatelské. Obojí je tedy upraveno v témže zákoně. Avšak kromě ustanovení 

společných pro znalce, tlumočníky a překladatele je část druhá zákona věnovaná toliko 

činnosti znalecké a část třetí pouze činnosti tlumočnicko-překladatelské. Přestože zákon 

upravuje obě činnosti, stejně jako zákon č. 36/1967 Sb., je přehlednější, neboť je lépe 

strukturovaný. 

Slovenský zákon č. 382/2004 Z. z. rozlišuje mezi překladatelskou a tlumočnickou 

činností. Obě činnosti jsou definované v ust. § 20 a 21 jako specializované odborné činnosti 

vykonávané za podmínek stanovených zákonem. Tato obecná definice je dále konkretizována: 

„Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie. […] výsledok tejto činnosti je určený 

najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov 

a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky,“ (ust. § 20 

odst. 1 a 2) a „úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad,“ (ust. § 21 odst. 1). 

Slovenský zákon č. 382/2004 Z. z., oproti českému zákonu č. 354/2019 Sb., rozlišuje důrazně 

a bezvýjimečně ve všech ustanoveních mezi tlumočníky a překladateli, díky čemuž je právní 

úprava mnohem uspořádanější a z každého ustanovení zákona je na první pohled patrné, zdali 

se vztahuje na obě profese, nebo toliko na jednu. Český zákonodárce mohl co do označení 

převzít slovenské řešení, neboť český zákon je nepřehledný a respektuje odlišnosti obou 

profesí pouze zdánlivě. 

7.1.3 Podmínky pro výkon činnosti 

Podmínky zápisu do seznamu, které musí splnit fyzická osoba, aby jí bylo uděleno 

oprávnění k výkonu činnosti, jsou upraveny v ust. § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. Oprávnění 

k výkonu činnosti soudního tlumočníka nebo překladatele je podmíněno uzavřením pojištění 

odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti (ust. § 9 

zákona). Tlumočník nebo překladatel musí být pojištěn po celou dobu výkonu své činnosti, 

přičemž minimální výše pojištění je stanovena přímo v zákoně a v případě tlumočníků 

a překladatelů činí 3 319 eur (ust. § 9 odst. 3 písm. b/). 
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Původní návrh zákona č. 354/2019 Sb. upravoval po vzoru slovenské úpravy 

ustanovení zakotvující povinnost pojištění soudních tlumočníků a překladatelů.157 Pracovní 

skupina soudních tlumočníků pro legislativu se s úspěchem domohla zrušení tohoto 

ustanovení a ponechala na uvážení každého, zdali si svou odpovědnost za škodu pojistí. 

Argumentovala neúměrnou finanční zátěží spočívající ve zvýšení pokut za přestupky, a navíc 

rozporem mezi povinným pojištěním a nízkými odměnami. Slovenská úprava požaduje toliko 

pojištění v minimální zákonem stanovené výši, český návrh povinného pojištění oproti tomu 

požadoval, aby tlumočníci a překladatelé byli pojištěni tak, „aby výše limitu pojistného plnění 

byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat“. Měli by tedy povinnost 

dopojistit se, pokud by toho k tlumočení nebo překladu bylo třeba. K chybě může dojít 

například špatným tlumočením nebo překladem čísel, částek (kupní ceny, data, čísla účtu) 

nebo terminologie (záměna dárce a obdarovaného, úroku a smluvní pokuty). Připojišťovaní 

by bylo finančně náročné nejen pro tlumočníky tzv. velkých jazyků, ale též pro tlumočníky 

a překladatele tzv. malých jazyků nebo tlumočníky znakového jazyka, kteří vykonají jen 

několik úkonů ročně a jejichž příjem ze soudního tlumočení a překladu je velmi nízký. 

Náklady na činnost by mohly převážit výnosy a tito překladatelé a tlumočníci by přestali svou 

činnost zcela vykonávat. Státní orgány by tak měly potíže v případě potřeby dohledat a přibrat 

zapsaného soudního tlumočníka nebo překladatele a musely by ustanovovat osoby ad hoc, 

které nesplňují přísné podmínky stanovené pro zapsané tlumočníky a překladatele, což by 

mohlo ohrozit právo na spravedlivý proces. Nedostatek tlumočníků a překladatelů by měl 

dopad i na soukromé zadavatele, kteří jsou nuceni zajistit si tlumočení či překlad, avšak na 

rozdíl od státních orgánů nemají možnost ustanovit si tlumočníka ad hoc. 

Do seznamu soudních znalců, tlumočníků a překladatelů lze zapsat fyzickou osobu, 

která mimo jiné úspěšně složila odbornou zkoušku (ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona) a získala 

odborné minimum (ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona). Podrobnosti o rozsahu a obsahu výše 

uvedeného odborného minima a odborné zkoušky upravuje ust. § 5 a násl. prováděcí vyhlášky 

č. 228/2018 Z. z. 

 
157 Původní znění ust. § 22: „Tlumočník musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou 

v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti po celou dobu výkonu tlumočnické činnosti tak, aby výše limitu 

pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat; osoba vykonávající 

jednorázově tlumočnickou činnost podle ust. § 26 nemá povinnost být pojištěna.“ 
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Odborné minimum bychom mohli přirovnat ke vstupní zkoušce v České republice. 

Účelem odborného minima je osvojení si základních znalostí o právních předpisech 

nezbytných k výkonu znalecké, tlumočnické nebo překladatelské činnosti, metodiky výkonu 

činnosti, vedení deníků a formy znaleckého, tlumočnického nebo překladatelského úkonu 

(ust. § 9 odst. 1 a 3 vyhlášky). 

Odborná zkouška slouží ke zjištění, zda má žadatel potřebné vědomosti a je dostatečně 

prakticky připravený k řádnému výkonu činnosti, tedy zdali má jednak potřebné vědomosti 

z oblasti právní úpravy tlumočnické a překladatelské činnosti, a jednak potřebné jazykové 

znalosti (ust. § 7, resp. 8 vyhlášky). Odborná zkouška se skládá ze dvou částí. První si klade 

za cíl otestovat znalosti právních předpisů, ve druhé tlumočníci ústně převádějí projevy mezi 

oběma jazyky a překladatelé vyhotovují překlady mezi oběma jazyky. Odborná zkouška je 

mechanismus, který má zajistit vysokou kvalitu tlumočnických a překladatelských úkonů 

vykonávaných pro státní orgány i po stránce jazykové. V České republice vyžaduje zákon 

č. 354/2019 Sb. složení vstupní zkoušky, jejíž těžiště spočívá ve znalosti relevantních 

právních předpisů. Česká úprava se zaměřuje výhradně na znalosti právních norem 

občanského, trestního a správního práva, zcela však opomíjí, že pro soudní tlumočníky 

a překladatele jsou jejich hlavními pracovními nástroji právě jazyky. Tlumočníkům 

a překladatelům v jejich práci nijak nepomůže, budou-li dopodrobna znát nějaký zákon, 

pokud nebudou ovládat terminologii cílového jazyka. Česká právní úprava by měla upustit od 

křečovitého lpění na „paragrafech“ a měla by se zaměřit na to podstatné, tedy ověřit si 

schopnosti uchazečů na nějaké modelové situaci, tak jak si to klade za cíl odborná zkouška na 

Slovensku. 

7.1.4 Tlumočnický ústav 

V řízení o věcech soudních znalců, tlumočníků a překladatelů je příslušné Ministerstvo 

spravedlnosti, které má na starosti nejen dohled, ale také uděluje oprávnění, pozastavuje 

výkon činnosti, rozhoduje o zániku oprávnění a projednává přestupky. Ministerstvo zároveň 

organizuje odborné minimum a odbornou zkoušku. 

Aby ministerstvo bylo schopno zajistit řádnou správu tlumočnicko-překladatelské 

činnosti, byl ust. § 25 zákona č. 382/2004 Z. z. zřízen tlumočnický ústav, který je 

specializovanou a vědeckou organizací a na základě pověření ministerstva plní výlučně funkci 

resortního a metodického centra ve vymezené oblasti tlumočnické a překladatelské činnosti. 
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Tlumočnický ústav má zajistit kvalitní přípravu uchazečů, pořádá kurzy odborného minima 

a má poskytovat součinnost při vykonávání odborné zkoušky, pomoci ministerstvu při 

ověřování odborné způsobilosti tlumočníků a překladatelů a při kontrole jejich činnosti. 

Veškerou správní agendu podle zákona č. 354/2019 Sb. bude vykonávat Ministerstvo 

spravedlnosti, avšak nebylo dosud určeno, který úsek ministerstva bude státní správu a dohled 

nad soudními tlumočníky a překladateli vykonávat. Je žádoucí, aby příslušný odbor nebyl 

složen toliko z ministerských úředníků, nýbrž také z odborníků, kteří mají přímý kontakt 

s tlumočnicko-překladatelskou obcí, obdobně jako je tomu na Slovensku. 

7.1.5 Ověřování odborné způsobilosti 

Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. stanoví povinnost soudních znalců, 

tlumočníků a překladatelů soustavně se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci a povinnost 

zúčastňovat se ověření odborné způsobilosti. Pokud soudní tlumočník nebo překladatel 

nevyhoví požadavkům na odbornou způsobilost, ministerstvo jej ze seznamu vyškrtne (ust. § 

8 odst. 1 písm. d/). 

Ověřování odborné způsobilosti se skládá z hodnocení podaných znaleckých posudků, 

tlumočnických úkonů nebo překladů, přičemž se hodnotí zjištěné nedostatky, jejich povaha, 

závažnost a důsledky (ust. § 12 odst. 12 vyhlášky 228/2008 Z. z.), a je-li třeba, má hodnocení 

i ústní část, během které tlumočník, překladatel nebo znalec uvádí skutečnosti na obhajobu 

svého postupu při vypracování hodnocených znaleckých posudků, tlumočnických úkonů nebo 

překladů (ust. § 13 odst. 7 vyhlášky 228/2008 Z. z.). 

Nedostatkem zákona č. 36/1967 Sb., který neřeší ani zákon č. 354/2019 Sb., je, že 

znalci, překladatelé a tlumočníci po jmenování nemají povinnost dále se vzdělávat a zvyšovat 

si kvalifikaci. Proto jsou v seznamu zapsaní i ti, kteří podávají nekvalitní znalecké posudky, 

chybné překlady nebo nepřesná tlumočení. Je velikou chybou zákonodárce, že v novém 

zákoně nezakotvil institut, který by tento problém vyřešil, ať už formou ověřování odborné 

způsobilosti, nebo formou povinných školení (viz kapitola 7.2.5). 

7.1.6 Odměňování a náhrada nákladů 

Odměňování a náhrada nákladů jsou na Slovensku upraveny vyhláškou č. 491/2004 

Z. z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov 
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a prekladateľov. Ustanovení § 8 vymezuje odměny pro tlumočníky, ust. § 10 pro překladatele. 

Odměna je stanovena pevnou částkou za každou započatou hodinu tlumočení nebo stránku 

překladu. Výše odměny se mění podle jazyků, do kterých se tlumočí nebo překládá. Je-li 

cílovým jazykem čeština, činí odměna 13 eur (v přepočtu kolem 340 Kč)158, tlumočí-li se 

nebo překládá-li se do evropského jazyka, je odměna stanovena na 19,92 eur (v přepočtu 

kolem 525 Kč), jedná-li se o neevropský jazyk, představuje odměna 23,24 eur (v přepočtu 

kolem 615 Kč), a pracuje-li se mezi jazyky, z nichž ani jeden není slovenský, dostanou 

tlumočníci a překladatele odměnu ve výši 26,56 eur (v přepočtu kolem 700 Kč). 

Odměnu je možné zvýšit, je-li úkon mimořádně náročný na přesnost a odbornost nebo 

vyžaduje-li jej zadavatel neprodleně (ust. § 12 vyhlášky). Tlumočníkům a překladatelům dále 

náleží náhrada nákladů, kterými jsou náhrada cestovních výdajů, stravné, náhrada výdajů za 

ubytování, náhrada za ztrátu času a paušální náhrada hotových výdajů za vyhotovení úkonu 

v listinné podobě (ust. § 14 a 17 vyhlášky). 

Slovenský systém odměňování je na rozdíl od českého založen na pevných tarifních 

sazbách za provedený tlumočnický nebo překladatelský úkon. Tento systém je spravedlivější 

a transparentnější, neboť určení výše odměny nenáleží zadavateli, který se rozhoduje podle 

svých subjektivních kritérií a jehož častou motivací bude snaha snížit náklady za překlad 

a tlumočení na minimum. 

Je na místě zdůraznit, že odměny, které dostávají slovenští soudní tlumočníci 

a překladatelé, jsou nejen vyšší než odměny, které dostávají jejich čeští kolegové podle 

současné vyhlášky č. 37/1967 Sb., ale také vyšší, než by čeští tlumočníci a překladatelé měli 

dostávat podle návrhu vyhlášky k zákonu č. 354/2019 Sb., který stanovuje maximální 

základní výši odměny za úkon na 450 Kč. Částka 450 Kč je určena pro překlady a tlumočení 

do cizích jazyků, vyjma jazyků asijských a afrických, u kterých se sazba zvyšuje o 20 %. Na 

Slovensku náleží odměna za evropské jazyky ve výši 525 Kč, tedy o 75 Kč více za každou 

stranu překladu nebo hodinu tlumočení. 

Slovenská právní úprava rozlišuje, tlumočí-li se a překládá-li se mezi slovenským 

a cizím jazykem, nebo mezi dvěma cizími jazyky. Pracují-li tlumočníci a překladatelé 

 
158 Přepočítáváme-li kurzem 1 eur = 26,4 Kč podle kurzu České národní banky k 19. 11. 2020. 
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mezi jazyky, aniž by jeden z nich byla slovenština, mají nárok na výší odměnu. Tlumočení 

a překládání mezi dvěma cizími jazyky je náročnější, neboť jsou kladeny mnohem vyšší 

nároky na procesní kapacitu překladatelů a tlumočníků, jelikož musejí zpracovávat informace 

ze dvou různých prostředí, z nichž jsou obě cizí, a přesto musejí vytvářet produkt v maximální 

možné kvalitě. Český zákonodárce k této skutečnost přihlíží pouze zdánlivě, protože při 

tlumočení nebo překladu z cizího jazyka do cizího jazyka stanovil odměnu ve výši 350 až 450 

Kč, tedy pouze o 50 Kč vyšší než při tlumočení nebo překladu z cizího jazyka do českého 

jazyka, kde odměna činí 300 až 450 Kč. Dodejme, že slovenský zákonodárce byl štědřejší, 

když tlumočníky a překladatele odměnil v přepočtu 700 Kč za překlady a tlumočení mezi 

cizími jazyky. 

Komunikační systém neslyšících a hluchoslepých osob se v České republice pro účely 

určení odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon podle návrhu vyhlášky o odměnách 

považuje za cizí jazyk (ust. § 4 odst. 1), a tlumočníkům tedy náleží základní odměna mezi 300 

a 450 Kč. Vyzdvihněme, že slovenská úprava je mnohem propracovanější, neboť rozlišuje 

tlumočení znakové řeči neslyšících a tlumočení pro hluchoslepým osoby. Tarifní odměna 

tlumočníka znakové řeči neslyšících činí za každou i započatou hodinu 26,56 eur (v přepočtu 

700 Kč) a tarifní odměna tlumočníka pro hluchoslepým osoby je za každou i započatou 

hodinu 33,19 eur (v přepočtu kolem 875 Kč). Rozdíl mezi odměnami na Slovensku a v Česku 

je tristní, neboť dokazuje, jak málo českému zákonodární na tlumočnících znakového jazyka 

záleží a že si neuvědomuje, jak nesmírně je tato práce náročná. 

Slovenská vyhláška rozděluje jazyky na dvě skupiny, jazyky evropské, jejichž seznam 

je uveden v příloze, a jazyky neevropské. Do jazyků neevropských se řádí nejen jazyky 

asijské a africké, ale také jazyky Jižní Ameriky, které česká vyhláška opomíjí a za něž náleží 

toliko odměna v základním rozpětí, kterou není možné navýšit. 

7.2 Právní úprava ve Francii 

Tato kapitola se zabývá právní úpravou tlumočníků a překladatelů ve Francii. Situace 

soudních tlumočníků a překladatelů ve Francii se v mnohém podobá současné situaci v České 

republice. Například státní správa a dohled jsou dělené mezi Ministerstvo spravedlnosti 

a soudy, uchazeči jsou jmenováni státním orgánem, existuje více seznamů, kam se tlumočníci 

a překladatelé zapisují atd., naopak odlišné jsou například povinnosti tlumočníků 
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a překladatelů nebo jejich odměňování. Nejvýraznějším rozdílem je nepochybně časové 

omezení výkonu činnosti francouzských soudních tlumočníků a překladatelů. 

7.2.1 Základní vymezení francouzské právní úpravy 

Prameny upravující tlumočnicko-překladatelskou činnost jsou zejména Loi n° 71-498 

du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires (zákon č. 71-498 z dne 29. června 1971, 

o soudních znalcích), Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts 

judiciaires (nařízení č. 2004-1463 z dne 23. prosince 2004, o soudních znalcích), Loi n° 2004-

130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, 

des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux 

enchères publiques (zákon č. 2004-130 z dne 11. února 2004) a Arrêté du 10 juin 2005 relatif 

à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 

(vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 10. června 2005 o nomenklatuře k provedení čl. 1 

nařízení č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004). Odměny a náhrady nákladů jsou upraveny 

v Code de procédure pénale (trestní řád). 

7.2.2 Pojem soudní tlumočník a soudní překladatel 

Ve Francii je tlumočnická a překladatelská činnost považována za činnost znaleckou. 

Soudní tlumočníci a překladatelé jsou označováni jako expert judiciaire, avšak toto označení 

se používá i pro soudní znalce. Pro lepší rozlišení se proto někdy uvádí expert traducteur 

a expert interprète. Tlumočníkem nebo překladatelem může být fyzická osoba, zákon však 

dovoluje do seznamu znalců zapsat i osoby právnické (čl. 3 nařízení č. 2004-1463). Profese 

soudních tlumočníků a překladatelů je rozdělena na činnost tlumočnickou a činnost 

překladatelskou. Chce-li žadatel vykonávat obě činnosti, musí být jmenován jako soudní 

překladatel a zároveň jako soudní tlumočník. 

7.2.3 Státní správa a dohled 

Státní správu a dohled nad soudními znalci, tlumočníky a překladateli ve Francii 

nevykonává Ministerstvo spravedlnosti, nýbrž soudy, přesněji cours d’appel (odvolací soudy) 

a Cour de cassation (Kasační soud). Zajímavostí je, že soudy úzce spolupracují se státními 

zastupitelstvími, která se podílejí na veškerém řízení spojeném se soudními znalci, 

tlumočníky a překladateli. Například státnímu zástupci (procureur de la République) se hlásí 

změny v zákonných podmínkách pro výkon tlumočnicko-překladatelské činnosti, zasílají se 



93 

 

mu žádosti o zápis do seznamů atd. Státní zastupitelství při odvolacím soudu (procureur 

général près la cour d'appel) nebo při Kasačním soudu (procureur général près la Cour de 

cassation) se podílí na jmenování soudních znalců a tlumočníků, odevzdávají se jim 

tlumočnické deníky, podílejí se na dohledu atd. 

7.2.4 Seznam znalců 

Soudní tlumočníci a překladatelé se zapisují do stejného seznamu jako soudní znalci, 

do tzv. liste des experts (seznam znalců). Seznam znalců je podle vyhlášky Ministra 

spravedlnosti ze dne 10. června 2005 o nomenklatuře rozdělen do osmi odvětví, která se dělí 

na obory a specializace. Soudní tlumočníci a překladatelé spadají do odvětví H-Traduction-

Interpretariat (H-překlad-tlumočení), které obsahuje tři obory (překlad, tlumočení 

a tlumočení znakového jazyka). Obory se nadto člení na jednotlivé specializace podle 

jazykových skupin (románské jazyky, germánské jazyky, slovanské jazyky…). 

Soudní tlumočníci a překladatelé mohou být zapsáni do celostátního seznamu znalců 

vedeného Kasačním soudem (Liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation) 

nebo do seznamů soudních znalců odvolacích soudů (Listes des experts agréés par les cours 

d’appel), které jsou vedeny všemi francouzskými odvolacími soudy, ty je současně rozesílají 

všem soudům prvního stupně nacházejícím se v obvodu jejich příslušnosti. Ustanovení čl. 5 

nařízení č. 2004-1463 zároveň nepřipouští, aby fyzická či právnická osoba byla zapsána 

v seznamech různých odvolacích soudů. 

Zapisování soudních tlumočníků a znalců do seznamů má oproti českému postupu dvě 

podstatné odlišnosti a zvláštnosti. 

Zaprvé, chce-li být tlumočník nebo překladatel zapsán do celostátního seznamu znalců 

vedeného Kasačním soudem, musí být již nejméně pět let zapsán v seznamu některého 

z odvolacích soudů (čl. 2, bod III zákona č. 71-498). Uchazeč předloží svou žádost 

nejvyššímu státnímu zástupci, který prověří, jak dlouho byl příslušný tlumočník nebo 

překladatel zapsán na seznamu znalců odvolacího soudu, a posoudí, zdali uchazeč během 

posledních pěti let prokázal dostatečné odborné znalosti a schopnosti. Je-li žádosti vyhověno, 

je tlumočník nebo překladatel zapsán do celostátního seznamu na dobu sedmi let (čl. 2, bod 

III zákona č. 71-498), po jejímž uplynutí musí podat žádost novou. Soudní tlumočník nebo 

https://www.courdecassation.fr/IMG/2020-08-04_CC_experts.pdf
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překladatel, který je zapsán v celostátním seznamu znalců, zůstává nadále zapsán i v seznamu 

odvolacího soudu (čl. 18 nařízení č. 2004-1463). 

Zadruhé jsou seznamy znalců, ať už seznam celostátní, nebo seznamy odvolacích 

soudů, doplňovány a pozměňovány každý rok (čl. 1 nařízení č. 2004-1463). Seznamy 

přezkoumávají státní zastupitelství, která ze seznamů vyškrtnou tlumočníky a překladatele, 

kteří již nesplňují podmínky pro výkon funkce, dále ty, jejichž žádosti o opětovné zapsání 

nebylo vyhověno, nebo ty, kteří ve stanoveném termínu nezaslali všechny nezbytné 

dokumenty ke kontrole (čl. 7 nařízení 2005-214). V praxi se automaticky obnovuje funkce 

tlumočníkům a překladatelům, kteří dodržují veškeré povinnosti stanovené nařízeními 

a kterým ještě neuplynula maximální doba, po kterou mohou být v seznamu zapsáni. 

Byť by se na první pohled mohlo zdát, že systém vedení seznamů je nepřehledný, 

neboť celkem existuje 36 seznamů (1 celostátní seznam a 35 seznamů odvolacích soudů), 

funguje tento systém velmi dobře. Každý odvolací soud spravuje vlastní seznam znalců pro 

svůj obvod. Celostátní seznam je na seznamech odvolacích soudů zcela nezávislý, neboť 

Kasační soud si samostatně posuzuje žádosti o zapsání do tohoto seznamu. Tento systém je 

velmi podobný systému vedení seznamů v České republice za účinnosti zákona č. 36/1967 

Sb., kdy každý krajský soud vedl vlastní seznam a ústřední seznam vedlo Ministerstvo 

spravedlnosti. Podstatným rozdílem však je, že ministerstvo bylo závislé na informacích, 

které mu zprostředkovaly krajské soudy, a nebyla-li komunikace operativní, objevovaly se 

i nedostatky v ústředním seznamu. 

7.2.5 Podmínky pro jmenování 

Ve Francii jsou podmínky, které musí uchazeč o tlumočnicko-překladatelskou funkci 

splnit, uvedeny v čl. 2 a násl. nařízení č. 2004-1463 a v čl. 3 a 4 nařízení č. 2005-214. 

Uchazeč musí uvést, do jakého oboru a specializace chce být zapsán, a splnit podmínky 

uvedené v čl. 2 nařízení č. 2004-1463, mezi které patří například, že se žadatel nesmí nacházet 

v úpadku, má odpovídající morální předpoklady a po dostatečně dlouhou dobu vykonává 

odbornou praxi v oboru, pro který chce být zapsán. Zároveň se podle čl. 6 nařízení č. 2004-

1463 vyžaduje doložení odborné praxe a kvalifikace v oboru, pro který chce být uchazeč 

zapsán. Zajímavostí je stanovení maximální věkové hranice v čl. 2 nařízení č. 2004-1463: 

o zápis do seznamu znalců se nemůže ucházet osoba, která je starší 70 let. 
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Na rozdíl od zákona č. 354/2019 Sb. jsou podmínky v nařízení č. 2004-1463 a nařízení 

č. 2005-214 upraveny velmi široce a obecně. Francouzské právní předpisy nevymezují 

minimální rozsah znalostí a dovedností potřebných pro výkon tlumočnicko-překladatelské 

činnosti ani nejkratší povinnou délku odborné praxe, již si jednotlivé soudy posuzují 

samostatně. Odvolací soudy při jmenování postupují odlišně, podmínky jmenování jsou 

rozdílné u jednotlivých odvolacích soudů a systém není zcela transparentní.159 

Soudní tlumočníci a překladatelé jsou do své funkce jmenováni soudy a na jmenování 

není právní nárok. Soudy při jmenování přihlížejí nejen k podmínkám, které musí uchazeč 

splnit, ale také k tomu, kolik soudních tlumočníků a překladatelů potřebují a kolik jich je 

v seznamu pro danou jazykovou kombinaci již zapsaných. 

Inspirací pro českou právní úpravu by mohla být povinnost soustavného vzdělávání 

i po jmenování, kterou zakotvuje čl. 23 nařízení č. 2004-1463, čímž řeší dlouhodobý problém 

spočívající v nedostatku znalostí některých tlumočníků a překladatelů. Tlumočníci 

a překladatelé musí informovat předsedu odvolacího nebo Kasačního soudu o všech 

absolvovaných školeních a seminářích za minulý rok. V České republice je stanovena tzv. 

vstupní zkouška, kterou je nutné splnit jako jednu ze zákonných podmínek pro udělení 

oprávnění vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. Zákon ani vyhláška však 

nepamatují na to, že by si tlumočníci a překladatelé měli své znalosti neustále rozšiřovat 

a doplňovat, aby zůstali informováni o aktuálním vývoji v oblasti práva, překladu 

a tlumočení. 

7.2.6 Opětovný zápis 

Francouzští soudní tlumočníci a překladatelé nejsou na rozdíl od svých českých 

protějšků jmenováni „na neurčito“, nýbrž na pětileté, respektive sedmileté cykly. 

Podává-li uchazeč žádost o jmenování poprvé, je podle čl. 5 nařízení č. 2004-1463 

jmenován na „zkušební dobu“ tří let. Po uplynutí této doby si může podat žádost o nový zápis 

do seznamu vedeného příslušným odvolacím soudem podle čl. 10 nařízení č. 2004-1463. 

 
159 Za splnění podmínky kvalifikace pro jmenování se obecně považuje úspěšné absolvování magisterských 

oborů Interprétation de conférence,Traduction éditoriale, économique et technique nebo Interprétation en 

langue des signes française na univerzitě Sorbonna, ekvivalent našeho magisterského oboru překladatelství 

a tlumočnictví. 
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V žádosti se kromě obecných požadavků posuzuje zejména jeho výkon v posledních třech 

letech, kdy vykonával funkci soudního tlumočníka a překladatele, a zdali uchazeč získal 

zkušenosti a právní znalosti nutné pro řádné plnění úkolů. Je-li jeho žádosti vyhověno, je 

jmenován na pět let, přičemž každých dalších pět let musí podat žádost o opětovný zápis. 

Soudní tlumočníci a překladatelé zapsaní do celostátního seznamu podávají žádost o opětovný 

zápis každých sedm let. 

Opětovný zápis by mohl být pro českou právní úpravu inspirací, neboť v České 

republice jsou dlouhodobě v seznamu soudních znalců a tlumočníků zapsány osoby, které 

znaleckou nebo tlumočnicko-překladatelskou činnost roky nevykonávají. 

7.2.7 Roční souhrnná zpráva 

Soudní tlumočníci a překladatelé musí každý rok předložit tlumočnické deníky, ve 

kterých je zaznamenán počet vypracovaných a rozpracovaných úkonů a které se předkládají 

předsedovi odvolacího soudu nebo státnímu zástupci při odvolacím soudu, v případě 

celostátního seznamu předsedovi Kasačního soudu nebo státnímu zástupci při Kasačním 

soudu (čl. 23 nařízení č. 2004-1463). Tlumočníci a překladatelé k deníku připojí seznam 

absolvovaných kurzů a seminářů spolu s názvy organizací, které je pořádaly. Zaslání 

souhrnné zprávy je také příležitostí nahlásit veškeré změny kontaktních údajů tlumočníka 

nebo překladatele, například u změny bydliště tato povinnost vyplývá z čl. 5 nařízení č. 2005-

214. Podle čl. 16 nařízení č. 2004-1463 mohou překladatelé i po změně bydliště zůstat zapsání 

v dosavadním seznamu odvolacího soudu. Tlumočníci tuto možnost, vzhledem 

ke vzdálenostem, které mohou dělit odvolací soudy, nemají a musí si zažádat o zapsání do 

seznamu odvolacího soudu dle místa svého nového bydliště. Avšak předseda odvolacího 

soudu, v jehož obvodu má tlumočník nebo překladatel nové bydliště, má diskreční pravomoc 

a může jej odmítnout na svůj seznam zapsat.160 

 
160 Foire aux questions. Société française des traducteurs [online]. Paříž [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://www.sft.fr/faq-experts-de-justice.html#.U1OIWlV_tRE. 

https://www.sft.fr/faq-experts-de-justice.html#.U1OIWlV_tRE
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7.2.8 Odměňování soudních tlumočníků a překladatelů 

Odměny soudních tlumočníků a překladatelů neobsahuje ani zákon č. 71-498, 

o soudních znalcích, ani nařízení č. 2004-1463, o soudních znalcích, nýbrž trestní řád 

v ustanoveních čl. R122, A43-7, R110 a R111. 

Soudní překladatel za jednu stranu překladu obdrží 25 euro (v přepočtu 660 Kč), 

přičemž jedna strana čítá 250 francouzských slov. Při stanovení odměny se vždy vychází 

z textu, který je napsán francouzsky, nehledě na to, jedná-li se o originál, nebo o překlad. 

Soudnímu tlumočníkovi náleží na každou započatou hodinu 30 euro (v přepočtu 790 

Kč), přičemž mu odměna náleží od chvíle, kdy je k dispozici státnímu orgánu. Do odměny se 

tedy započítá i čas, po který soudní tlumočník čeká na provedení úkonů. 

Odměnu je možné zvýšit toliko soudním tlumočníkům, tlumočí-li v noci nebo 

o víkendu. Zvláštností je, že odměna za první hodinu tlumočení se tlumočníkovi může zvýšit 

o 40 %. Tlumočníkům a překladatelům náleží i náhrada nákladů, přesněji náhrada cestovného, 

stravného a nocležného, která je upravena v čl. 9 a 10 nařízení ze dne 25. června 2012. Oproti 

českým tlumočníkům a překladatelům si jejich francouzští kolegové mohou nárokovat stravné 

za oběd nebo večeři, každé ve výši necelých 16 eur, a nocležné ve výši 48 eur mimo Paříž, 

respektive 60 eur za nocležné v Paříži. 

Ve Francii se za jednu stranu považuje strana čítající 250 slov, v České republice 

jedna normostrana. Systém normostran se zdá být spravedlivější, neboť nespočívá v počtu 

slov, ale v počtu znaků. Jedna normostrana je tedy vždy stejně dlouhá nehledě na to, kolik 

slov obsahuje, oproti tomu strana o 250 slovech se bude lišit délkou v závislosti na délce 

použitých slov. 

Česká právní úprava má také propracovanější systém zvyšování a snižování odměny, 

neboť odměnu je možné zvýšit nejen za provedení úkonu v noci, o víkendu a v den 

pracovního klidu, ale také například, je-li projev zvlášť náročný na přesnost a odbornost nebo 

je-li nutné úkon provést urychleně. Ve Francii jsou znevýhodňováni překladatelé, kteří si 

nemohou nárokovat zvýšení odměny, a to ani za spěšné vyhotovení překladu. 
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Ve Francii existuje systém náhrad nákladů, avšak existují celkově jen tři druhy, a to 

náhrada cestovného, stravného a nocležného. Český systém náhrad je podrobnější, 

překladatelé a tlumočníci mají nárok i na náhradou ušlého výdělku nebo na náklady spojené 

s přibráním konzultanta. 

Výhodou francouzského systému odměňování je naproti tomu pevně stanovená sazba 

za stranu překladu nebo hodinu tlumočení (na rozdíl od stanovení sazby rozpětím), která 

tlumočníkům a překladatelům zajišťuje jistotu a spravedlnost v odměňování, neboť zde při 

stanovování výše odměny není prostor pro libovůli ze strany zadavatele. 

7.3 Právní úprava ve Finsku 

Situace tlumočníků a překladatelů činných pro státní orgány je ve Finsku diametrálně 

odlišná od situace soudních tlumočníků a překladatelů v České republice. Na úvod je potřeba 

zdůraznit, že ve Finsku je podrobně upravena jenom činnost překladatelská, pouze soudní 

překladatelé mají zákon stanovující podmínky výkonu činnosti, jejich práva a povinnosti. 

Činnost soudních tlumočníků je upravena jen rámcově a velmi obecně. 

7.3.1 Základní vymezení finské právní úpravy 

Soudní tlumočení ve Finsku je upraveno v Opetus – ja kulttuuriministeriön asetus 

ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017) z roku 2017 (vyhláška Ministerstva 

školství a kultury o systému vysokoškolského odborného vzdělávání) a v Oikeustulkkauksen 

erikoisammattitutkinto (OPH-180-2018) z roku 2018 (nařízení finské národní instituce pro 

vzdělávání). 

Soudní překlad je upraven v Laki auktorisoiduista kääntäjistä (7.12.2007/1231) z roku 

2007 (zákon o autorizovaných překladatelích) a v Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista 

kääntäjistä (13.12.2007/1232) z roku 2007 (vládní vyhláška o autorizovaných překladatelích). 

7.3.2 Činnost soudních překladatelů 

Překladatelé, kteří vykonávají činnost pro státní orgány, se nazývají auktorisoitu 

kääntäjä (autorizovaní překladatelé). Předtím, než nabyl účinnosti zákon o autorizovaných 

překladatelích, se jim říkalo virallinen kääntäjä (úřední překladatelé). 
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Činnost autorizovaných překladatelů je upravena v zákoně o autorizovaných 

překladatelích. Na autorizované překladatele se kladou mnohem přísnější nároky nežli na 

soudní tlumočníky. Podmínky jsou vyjmenované v ust. § 2 zákona: žadatel nesmí být omezen 

ve svéprávnosti, musí mít bydliště ve Finsku nebo v členském státě Evropské unie a musí 

úspěšně složit zkoušku podle ust. § 7 zákona. Při zkoušce musí uchazeč prokázat své 

jazykové a překladatelské dovednosti v jazycích, pro které žádá osvědčení. 

Zkoušku podle ust. § 7 zákona nemusí skládat ten, kdo získal vysokoškolský 

magisterský titul v oboru překladatelství a žádá o udělení osvědčení pro jazykovou kombinaci 

uvedenou na vysokoškolském diplomu. Zároveň však může překládat pouze do svého 

rodného jazyka nebo do tzv. A jazyků, tedy jazyků, které ovládá na stejné úrovni jako svou 

mateřštinu. Chce-li překládat do jiných nežli A jazyků, musí absolvovat zkoušu podle ust. § 7. 

Uchazeč o oprávnění autorizovaného překladatele musí být schválen Auktorisoitujen 

kääntäjien tutkintolautakunta (ust. § 11 zákona), což je výbor, který má na starosti všechny 

záležitosti ohledně autorizovaných překladatelů. Výbor je složen z devíti členů, kteří musí 

pracovat jako autorizovaní překladatelé, a alespoň jeden člen musí mít vysokoškolský titul 

v oboru práva. 

Soudní překladatelé nejsou jmenováni, nýbrž se jim uděluje osvědčení o autorizaci 

překladatele s uvedením, z jakého do jakého jazyka je osoba oprávněna provádět překlady. 

Osvědčení se vydává na dobu pěti let, po jejímž uplynutí si autorizovaní překladatelé mohou 

požádat o prodloužení osvědčení. 

7.3.3 Činnost soudních tlumočníků 

Soudní tlumočníci jsou ve finštině označováni pojmem oikeustulkki. Ve Finsku není 

soudní tlumočení upravené v žádném zákoně. Činnost soudního tlumočníka tedy může 

vykonávat kdokoli nehledě na dosažené vzdělání či praxi. Osoba, která chce tuto činnost 

vykonávat, není jmenována ani se jí neuděluje osvědčení jako překladatelům. Ani zápis do 

seznamu soudních tlumočníků není podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti, seznam má 

toliko informační charakter a má usnadnit státním orgánům hledání tlumočníků s odborným 

vzděláním. 
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Jediný právní předpis zaobírající se soudními tlumočníky je vyhláška Ministerstva 

školství a kultury. Vyhláška však nestanovuje podmínky, které by bylo všeobecně nutné 

splnit, aby se osoba mohla stát soudním tlumočníkem. Vyhláška toliko obsahuje podmínky 

vzdělání, chce-li být osoba zapsána v seznamu soudních tlumočníků. Kdo chce být zapsán 

v tomto seznamu, musí získat vysokoškolský magisterský titul v oboru soudního tlumočení. 

Tento obor je možné studovat na univerzitě v Helsinkách a Tampere a na odborné vysoké 

škole Diakonia. Žadatel může popřípadě absolvovat jiný vysokoškolský program, v rámci 

kterého však musí splnit předměty z určitých disciplín v rozsahu 35 kreditů. Celkově je nutné 

získat alespoň 15 kreditů z předmětů týkajících se finského soudního systému, zákonodárství 

a činnosti úřadů a 20 kreditů z metod soudního tlumočení a jazykových kurzů. Jedinou 

podmínkou, kterou musí uchazeč splnit, je požadované vysokoškolské vzdělání, jedná se 

přitom o tzv. erikoisammattitutkinto, specializované odborné vzdělání s důrazem na praxi. 

Jelikož je již během studia kladen zásadní důraz na praxi, není praxe uváděná jako samostatná 

podmínka pro zápis do seznamu. 

Je zapotřebí zdůraznit, že systém soudního tlumočení je ve Finsku teprve na svém 

počátku. Veškeré právní předpisy, které se k této profesi vztahují, pocházejí až z posledního 

desetiletí a jejich vznik byl iniciován směrnicemi Evropské unie. I vysokoškolské magisterské 

programy, které je nutné absolvovat, vznikly teprve nedávno, až v roce 2018. 

7.3.4 Seznam tlumočníků a překladatelů 

Soudní tlumočníci jsou zapsáni v Oikeustulkkirekisteri (seznamu soudních 

tlumočníků), který je spravován Opetushallitus (výborem pro vzdělání, který spadá pod 

Ministerstvo školství). Žádost o zápis schvaluje Oikeustulkkilautakunta (výbor pro soudní 

tlumočníky), který ověřuje pouze to, zdali žadatel splnil podmínku vzdělání. Pro zajímavost 

dodejme, že na konci roku 2019 bylo v seznamu soudních tlumočníků zapsáno pouhých 60 

tlumočníků. 

Překladatelé jsou zapsáni v Auktorisoidut kääntäjä (seznamu autorizovaných 

překladatelů), který je taktéž spravován výborem pro vzdělání. Zápis a výmaz autorizovaných 

překladatelů má na starosti Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta (výbor pro 

autorizované překladatele). 
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7.4 Tabulka srovnávající zákonnou úpravu soudních tlumočníků 

a překladatelů ve vybraných zemích 

Každá země přistupuje k právní úpravě profese soudního tlumočníka a překladatele 

odlišně. Následující tabulka porovnává shody a rozdíly v zákonné úpravě ve vybraných 

zemích. 

 Česká republika Slovensko Francie Rakousko 

Oddělená právní 

úprava znalců a 

tlumočníků/ 

překladatelů 

ANO NE NE NE 

Název základního 

právního 

předpisu 

Zákon 

č. 354/2019 Sb., 

o soudních 

tlumočnících 

a překladatelích 

Zákon č. 

382/2004 Z. z., 

o znalcoch, 

tlmočníkoch a 

prekladateľoch 

Loi n° 71-498 

relative aux 

experts 

judiciaires 

Bundesgesetz 

über die 

allgemein 

beeideten und 

gerichtlich 

zertifizierten 

Sachverständige

n und 

Dolmetscher 

Účinný od 2021 2004 1971 1975 

Odlišení 

tlumočníků a 

překladatelů 

v zákoně 

ANO (částečně) ANO NE NE 

Státní správa a 

dohled 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Kasační soud a 

odvolací soudy 
Zemské soudy 

Právní nárok na 

jmenování 
ANO ANO NE ANO 

Seznam 

překladatelů a 

tlumočníků 

1 seznam 

vedený 

Ministerstvem 

spravedlnosti 

1 seznam 

vedený 

Ministerstvem 

spravedlnosti 

1 seznam 

vedený 

Kasačním 

soudem + 

seznamy 

odvolacích 

1 seznam 

vedený 

Ministerstvem 

spravedlnosti + 

seznamy 

zemských soudů 
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soudů 

Oddělené 

seznamy pro 

soudní znalce a 

tlumočníky/ 

překladatele 

ANO NE NE NE 

Praxe jako 

podmínka 

jmenování 

ANO (min. 5 

let) 

ANO (min. 5 

let) 

ANO (není 

stanovena 

délka) 

ANO (min. 5 

nebo 10 let) 

Zkouška 

tlumočnických/ 

překladatelských 

dovedností 

NE ANO NE ANO 

Časové omezení 

výkonu činnosti 

(zápisu 

v seznamu) 

NE NE 

ANO (5 let u 

odvolacího 

soudu, 

7 u Kasačního 

soudu) 

ANO (5 let) 

Povinné pojištění NE ANO NE ANO 

Povinnost 

celoživotního 

vzdělávání 

Není nijak 

upravena 

Není nijak 

upravena 
ANO 

Není nijak 

upravena 

Normostrana 
1800 znaků 

bez mezer 

1800 znaků 

včetně mezer 
250 slov 

1000 znaků 

bez mezer 

Odměna za jednu 

hodinu tlumočení 

/ stranu 

překladu161 

300–450 Kč 

18,92 eur 

(v přepočtu 

kolem 525 Kč) 

25 eur pro 

překladatele 

(v přepočtu 

kolem 660 Kč), 

30 eur pro 

tlumočníky 

(v přepočtu 

kolem 790 Kč) 

15,2 eur pro 

překladatele 

(v přepočtu 

kolem 400 Kč), 

24,80 eur pro 

tlumočníky 

(v přepočtu 655 

Kč) 

 

 
161 Přepočítáváme-li kurzem 1 eur = 26,4 Kč, 1 zlotý = 5,8 Kč, 1 libra = 29,4 Kč, 100 rublů = 29,30 Kč podle 

kurzu České národní banky k 19. 11. 2020. 
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 Polsko Finsko Německo 
Velká 

Británie 
Rusko 

Oddělená právní 

úprava znalců a 

tlumočníků/ 

překladatelů 

ANO ANO 

Právní 

úprava není 

jednotná, je 

upravena 

rozdílně 

jednotlivými 

spolkovými 

zeměmi 

Neexistuje Neexistuje 

Název základního 

právního 

předpisu 

Ustawa o 

zawodzie 

tłumacza 

przysięgłego 

Pro 

tlumočníky: 

Opetus – ja 

kulttuurimin

isteriön 

asetus 

ammatillisen 

koulutuksen 

tutkintorake

nteesta 

Pro 

překladatelé: 

Laki 

auktorisoidu

ista 

kääntäjistä 

Právní 

úprava není 

jednotná, je 

upravena 

rozdílně 

jednotlivými 

spolkovými 

zeměmi 

Neexistuje, 

všeobecné 

pokyny 

úřadům 

doporučují 

využívat 

služeb členů 

profesionál-

ních 

organizací 

Neexistuje, 

je-li potřeba 

oficiální 

překlad nebo 

tlumočení, 

musí 

tlumočník 

nebo 

překladatel 

dojít za 

notářem, 

který potvrdí 

jeho 

kvalifikaci 

Účinný od 2004 2017 a 2007 x x x 

Odlišení 

tlumočníků a 

překladatelů 

v zákoně 

NE ANO x x x 

Státní správa a 

dohled 

Ministerstvo 

spravedlnost

i 

Vláda a 

ministerstva 

Zemské 

soudy 
x x 

Právní nárok na 

jmenování 
ANO ANO x x x 

Seznam 1 seznam 2 seznamy: 1 centrální Neexistuje Neexistuje, 
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překladatelů a 

tlumočníků 

vedený 

Ministerstve

m 

spravedlnost

i 

1 seznam 

pro 

překladatele, 

1 pro 

tlumočníky 

seznam + 

seznamy 

zemských 

soudů 

centralizova

ný seznam, 

toliko 

decentralizo

vané (např. 

National 

Register of 

Public 

Service 

Interpreters) 

pracuje se 

na databázi, 

ve které by 

byli zaspaní 

tlumočníci a 

překladatelé, 

kteří 

úspěšně 

složili 

zkoušky 

Oddělené 

seznamy pro 

soudní znalce a 

tlumočníky/ 

překladatele 

ANO ANO ANO x x 

Praxe jako 

podmínka 

jmenování 

NE NE x x x 

Zkouška 

tlumočnických/ 

překladatelských 

dovedností 

ANO NE x x x 

Časové omezení 

výkonu činnosti 

(zápisu 

v seznamu) 

NE 

Tlumočníci 

ne, 

překladatelé 

na 5 let 

x x x 

Povinné pojištění NE NE x x x 

Povinnost 

celoživotního 

vzdělávání 

Není nijak 

upravena 

Není nijak 

upravena 
x x x 

Normostrana 

25 řádků o 

45 znacích 

včetně 

mezer 

1560 znaků 

včetně 

mezer 

30 řádků o 

55 znacích 

včetně 

mezer 

x x 

Odměna za jednu 

hodinu tlumočení 

/ stranu překladu 

37,16 

zlotých 

(v přepočtu 

60 eur 

(v přepočtu 

1585 Kč) 

46,50 eur 

pro 

překladatele 

Přibližně 16 

liber 

(v přepočtu 

Přibližně 

700 rublů 

(v přepočtu 
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kolem 215 

Kč) 

(v přepočtu 

1227 Kč), 

70 eur pro 

tlumočníky 

(v přepočtu 

1848 Kč) 

kolem 470 

Kč) 

kolem 205 

Kč) 
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Závěr 

Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a překladatelích, 

zhodnotila stávající úpravu podle zákona č. 36/1967 Sb. jako zastaralou, neodpovídající 

společenské situaci a používající řadu již nevyhovujících termínů a institutů. Konstatovala, že 

nepřijetí nové právní úpravy by vedlo k prohloubení již existujících problémů této profese 

a ke snížení kvality tlumočnických a překladatelských úkonů. Nedostatky byly spatřovány 

zejména v podmínkách vzniku tlumočnicko-překladatelského oprávnění, v povinnosti 

a způsobu vedení seznamů soudních tlumočníků a překladatelů a v neposlední řadě i v jejich 

odměňování. 

Nová právní úprava si proto kladla za cíl všeobecné zkvalitnění výkonu tlumočnicko-

překladatelské profese pro státní orgány, zavedení právního nároku na jmenování, zavedení 

minimálního odborného standardu a posílení dohledu nad výkonem této činnosti. Cílem 

diplomové práce bylo srovnáním nového zákona o soudních tlumočnících a překladatelích 

s dosavadním zákonem o znalcích a tlumočnících posoudit, podařilo-li se zákonodárci do 

nové právní úpravy promítnout všechny zamýšlené změny, a zhodnotit, v jakém rozsahu 

a kvalitě byl zákonodárce úspěšný při prosazování svého záměru a též nakolik bral v úvahu 

požadavky a názory odborníků z řad tlumočníků a překladatelů. 

Český zákonodárce nově upravil činnost znaleckou a činnost tlumočnicko-

překladatelskou ve dvou odlišných právních předpisech. Vyslyšel tak oprávněné žádosti 

soudních tlumočníků a překladatelů, kteří argumentovali složitostí, komplikovaností 

a nevhodností úpravy znalecké činnosti pro jejich potřeby. Akceptací samostatné právní 

úpravy se zákonodárce přiblížil stávající praxi v jiných státech Evropské unie (například 

v Polsku a Finsku). Je však třeba pro spravedlnost podotknout, že stále existuje velký počet 

států v Evropské unii (například Slovensko, Francie, Rakousko), které nemají oddělenou 

právní úpravu pro znaleckou a tlumočnicko-překladatelskou činnost, a i přesto tento způsob 

právní úpravy funguje bez věších problémů. Slovensko je zdárným příkladem toho, že je-li 

struktura zákona uzpůsobena předmětu úpravy, není nutné, aby obě odlišné činnosti byly 

upraveny samostatnými právní předpisy. 

V nové právní úpravě můžeme jako velký krok vpřed vyhodnotit záměr odlišit výkon 

činnosti soudního tlumočníka od soudního překladatele. Rozlišování mezi těmito profesemi je 
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zcela běžné v celé řadě evropských států i v orgánech Evropské unie. Avšak zákonodárce 

svému záměru dostál pouze částečně a rozhodně nikoliv zcela přehledně. Nově se bude reálně 

rozlišovat, zdali osoba bude zapsána jako soudní tlumočník, nebo překladatel (uchazeč se 

automaticky nestává soudní tlumočníkem a zároveň překladatelem), ale i nadále se pro obě 

tyto profesní disciplíny v zákoně používá tentýž pojem (tlumočník, tlumočnická činnost, 

tlumočnický úkon), a používaná terminologie tedy zcela nereflektuje změny, ke kterým 

v praxi dojde. V důsledku toho se některá zákonná ustanovení stávají nepřehlednými, 

zavádějícími, až matoucími a jejich výklad pro soudní tlumočníky a překladatele je 

komplikovaný a nejednoznačný a nepochybně bude v praxi působit potíže. 

Další velkou změnou je zrušení původního děleného výkonu pravomoci ve věcech 

tlumočníků a překladatelů a přenesení veškerých kompetencí výlučně na Ministerstvo 

spravedlnosti, které bude podle zákona č. 354/2019 Sb. jediným orgánem veřejné moci 

příslušným pro řízení ve věcech tlumočníků a překladatelů a pro výkon dohledu nad jejich 

činností. Konečný dopad a to, do jaké míry a zda vůbec ministerstvo zvládne po stránce 

organizační a administrativní přenesení kompetencí nejen ve věcech soudních tlumočníků 

a překladatelů, ale též soudních znalců, jichž se změna taktéž týká, však ukáže až praxe. 

Soudní tlumočníci a překladatelé, a zejména uchazeči o tuto profesi oceňují jako 

nejpodstatnější změnu zavedení právního nároku na jmenování po splnění předem jasně 

stanovených podmínek a kritérií. Upevní se tím legitimní očekávání žadatelů o tlumočnicko-

překladatelskou činnost a sjednotí minimální odborný standard, který lze po těchto osobách 

vyžadovat. Zákonodárce jako pozitivní změnu uvádí omezení dosavadní široké diskreční 

pravomoci orgánů příslušných ke jmenování. Avšak tento proces jmenování sjednotila již 

v roce 2012 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 90/2012-OSD-ZN a nový zákon jej 

pouze víceméně převzal a toliko rozšířil požadavky pro jmenování o tzv. vstupní zkoušku. 

Nedostatkem, který zákon nijak neřeší, je upravení podmínek pouze pro vznik oprávnění, aniž 

by nabízel jakýkoliv jiný mechanismus, který by zajišťoval povinnost dalšího vzdělávání 

a rozšiřování odbornosti, a tím zachování kvality soudního tlumočníka nebo překladatele i po 

vzniku oprávnění. Další vzdělávání a prohlubování znalostí i nadále zůstává pouze na 

poctivosti a dobré vůli soudních tlumočníků a překladatelů. Ke škodě této profese se 

zákonodárce neinspiroval právní úpravou jiných států Evropské unie, ačkoliv účinné 

mechanismy kontroly nabízejí právní úpravy okolních států (opětovný zápis a roční souhrnná 

zpráva ve Francii, ověřování odborné způsobilosti na Slovensku apod.). 
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Zákon přináší i jednu zásadní změnu v postavení soudních tlumočníků a překladatelů. 

Nový uchazeči o tuto profesi se musí rozhodnout, zdali budou vykonávat obě profese, nebo se 

budou specializovat toliko na jednu z nich, zatímco soudní tlumočníci a překladatelé 

jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb. budou automaticky zapsáni do obou seznamů jako 

překladatelé i jako tlumočníci a je na nich, rozhodnou-li se pouze pro jednu profesi. Tato 

změna odráží vývoj, kterým obor translatologie od roku 1967 prošel, a různorodost obou 

odborných profesí, které při převodu sdělení do jiného jazyka využívají zcela různých 

technik. 

Zcela jistě lze pozitivně hodnotit také zrušení soustavy seznamů znalců a tlumočníků, 

která je nahrazena toliko jedním centrálním seznamem vedeným Ministerstvem spravedlnosti. 

Jak ukázala praxe, dosavadní systém založený na vyšším počtu seznamů byl těžko udržitelný, 

neboť seznamy obsahovaly neúplné a zastaralé informace, nebyly pravidelně aktualizovány, 

a tudíž orientace v nich byla zdlouhavá. Centrální systém jednak zefektivní vyhledávání, 

a jednak jej rovněž zjednoduší, neboť nově bude seznam rozdělen na dvě části, a to na část 

obsahující informace o soudních tlumočnících a na část obsahující informace o soudních 

překladatelích. Avšak v zákoně absentuje institut, který by zamezil tomu, aby v seznamu byli 

dlouhodobě zapsaní tlumočníci a překladatelé, kteří svou činnost pro státní orgány 

nevykonávají nebo vykonávat nechtějí. 

Stejně pozitivně lze vnímat i rozhodnutí spočívající ve zrušení papírových 

tlumočnických deníků a zavedení jedné centrální evidence, která sníží administrativní zátěž 

a urychlí a usnadní orgánu dohledu kontrolu nad činností soudních tlumočníků a překladatelů. 

Již nebude nutné deníky archivovat ani je vyžadovat k nahlédnutí při kontrole, státnímu 

orgánu budou k dispozici prakticky neustále a kontrola bude možná kdykoliv online. 

Vedle jmenovaných pozitivních změn, které zákon přinesl, je pro soudní tlumočníky 

a překladatele velkým zklamáním vyhláška o odměnách. Nedošlo totiž ke slíbenému navýšení 

odměn, které byly naposledy upraveny v roce 2002. Na místě jsou důvodné obavy, že za tak 

nízké odměny nebudou chtít soudní tlumočníci a překladatelé nadále svou profesi pro státní 

orgány vykonávat. Uvážíme-li finanční náklady, které je nutné vynaložit ke splnění podmínek 

pro jmenování, a honorář, který za svou práci tlumočníci a překladatelé dostanou, nabízí se 

otázka, zda skutečně nebude mnohem lukrativnější stejnou práci vykonávat pro soukromé 

osoby než pracovat pro orgány veřejné moci. Lze důvodně předpokládat, že soudní tlumočníci 
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a překladatelé budou ještě více, než tomu bylo v minulosti, upřednostňovat soukromé 

zakázky. Tlumočníci a překladatelé sice mají povinnost vykonávat úkony, je-li zadavatelem 

orgán veřejné moci, avšak mohou odmítnout provedení úkonu z důvodů v zákoně 

stanovených, mezi které patří i přetížení tlumočníka nebo překladatele a jiné vážné důvody 

neumožňující provedení úkonu řádně a včas. Zákon přitom nenabízí žádnou možnost, jak 

zkontrolovat, zdali tlumočník nebo překladatel objektivně nemůže úkon provést, nebo jej 

provést nechce. 

V další části práce byly porovnány právní úpravy v různých zemích. Každá země 

přistupuje k soudnímu tlumočení a překladu rozdílně, některé státy upravují činnost 

tlumočnicko-překladatelskou spolu s činností znaleckou (Slovensko, Rakousko), další státy 

upravují obě profese, avšak úprava je roztříštěna do mnoha právních předpisů (Francie), 

v jiných státech je naopak podrobně upraven toliko soudní překlad a soudní tlumočení je 

ponecháno zcela stranou (Velká Británie, Rusko) nebo upraveno neúplně (Finsko). Spíše 

výjimkou i nadále zůstává komplexní úprava problematiky pro obě profese jedním základním 

právním předpisem. Příkladem pro všechny může být Slovensko, které má jeden 

z nejmodernějších zákonů o soudním tlumočení a překladu v Evropě. Zákon č. 36/1967 Sb. 

řadil Českou republiku mezi ty státy, které upravovaly činnost znaleckou a tlumočnicko-

překladatelskou v jednom společném právním předpise. Se zákonem č. 354/2019 Sb. se Česká 

republika zařadí mezi těch pár zemí, které uceleně a samostatně upravují obě profese, tedy 

soudní tlumočení a soudní překlad, jedním právním předpisem, jehož obsah je věnován pouze 

profesi soudního tlumočníka a překladatele. 

Závěrem lze shrnout, že zákonodárce přijal zákon, který je plný změn, avšak přijaté 

změny nejsou v takové kvalitě, aby je bylo možno vždy považovat za zdařilé. Tlumočníci 

a překladatelé některé změny sami iniciovali a měli zájem podílet se na jejich přípravě, avšak 

ne vždy byly jejich návrhy vyslyšeny. V důsledku toho jsou některé změny právní úpravy 

soudních tlumočníků a překladatelů k jejich prospěchu i k prospěchu státních orgánů a jsou 

oceňovány pozitivně, zatímco jiné jsou těžkopádné a v praxi obtížně aplikovatelné. 
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Právní předpisy 

Mezinárodní a evropské právní předpisy 

Doporučení Rady Evropy R (81)7, o opatřeních usnadňujících přístup ke spravedlnosti 

v civilních záležitostech 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) a Dodatkové protokoly 

Listina základních práv Evropské unie 

Rezoluce výboru ministrů Rady Evropy č. R (78)8, o právní pomoci a poradenství  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010, o právu na 

tlumočení a překlad v trestním řízení  

Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003, o zlepšení přístupu ke spravedlnosti 

v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc 

v těchto sporech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005, o uznávání 

odborných kvalifikací 

České právní předpisy 

Usnesení č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky 

Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963 (občanský soudní řád) 

Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 (občanský zákoník) 

Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 (soudní řád správní) 

Zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 (správní řád) 

Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 (zákoník práce) 
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Zákon č. 629/2004 Sb. ze dne 11. listopadu 2004, o zajištění právní pomoci v přeshraničních 

sporech v rámci Evropské unie  

Zákon č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967, o znalcích a tlumočnících 

Zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 (trestní zákoník) 

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb. ze dne 5. prosince 1991, o soudních poplatcích  

Zákon č. 354/2019 Sb. ze dne 3. prosince 2019, o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích  

Zákon č. 322/2006 Sb. ze dne 25. května 2006, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících 

Zákon č. 227/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o základních registrech 

Zákon č. 444/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících 

Zákon č. 183/2017 Sb. ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 

přestupcích 

Zákon č. 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

Zákon č. 167/1949 Sb. ze dne 16. června 1949, o stálých přísežných znalcích a tlumočnících 

Zákon č. 47/1959 Sb. ze dne 8. července 1959, o úpravě právních poměrů znalců 

a tlumočníků 

Zákon č. 155/1998 Sb. ze dne 11. června 1998, o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob 

Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o sociálních službách 
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Zákon č. 166/200 Sb. ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

Zákon č. 301/2000 Sb. ze dne 2. srpna 2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 280/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 (daňový řád) 

Zákon č. 255/2012 Sb. ze dne 14. června 2012, o kontrole (kontrolní řád) 

Zákon č. 18/2004 Sb. ze dne 10. prosince 2003, o uznávání odborné kvalifikace a jiné 

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání odborné kvalifikace) 

Zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných zakázek 

Zákon č. 21/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2005, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 

Zákon č. 254/2019 Sb. ze dne 10. září 2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech 

Zákon č. 255/2019 Sb. ze dne 10. září 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

Zákon č. 300/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů 

Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-

ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 30. 4. 2012, č. j. 90/2012-OSD-ZN, 

o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách 

Návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního tlumočníka 

a soudního překladatele. Identifikační číslo materiálu: ALBSBS2G6MJL [online]. Stav k 1. 

12. 2020. Dostupný z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vi

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2G6MJL
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBS2G6MJL&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBS2G6MJL&tab=detail
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ew&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBS2G6MJL&tab=detail. 

Návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Identifikační číslo materiálu: 

ALBSBQXDR81A [online]. Stav k 1. 12. 2020. Dostupný z: https://apps.odok.cz/veklep-

history-

version?pid=ALBSBU8E75RT&fbclid=IwAR1Sy1UlWLIMw3xR2SRDPa4ADwN0mKEEX

Vy4pwjV2hx5UXj08r0qh5KLJFo. 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. o sjednání Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 

Směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, č. j. 10/73-kontr.odb, 

o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení 

zákona o znalcích a tlumočnících 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 

Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 8/1986 Sb. ze dne 20. listopadu 1985, o Smlouvě mezi 

Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci 

ve věcech občanských, rodinných a trestních 

Vyhláška Ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou 

republikou a Svazem sovětských socialistických republik č. 95/1983 Sb. ze dne 16. května 

1983, o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních 

Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 44/1983 Sb. ze dne 20. prosince 1982, o Smlouvě 

mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 

o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 

Slovenské právní předpisy 

Zákon č. 382/2004 Z. z. ze dne 26. května 2004, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBS2G6MJL&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBS2G6MJL&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBU8E75RT&fbclid=IwAR1Sy1UlWLIMw3xR2SRDPa4ADwN0mKEEXVy4pwjV2hx5UXj08r0qh5KLJFo
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBU8E75RT&fbclid=IwAR1Sy1UlWLIMw3xR2SRDPa4ADwN0mKEEXVy4pwjV2hx5UXj08r0qh5KLJFo
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBU8E75RT&fbclid=IwAR1Sy1UlWLIMw3xR2SRDPa4ADwN0mKEEXVy4pwjV2hx5UXj08r0qh5KLJFo
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBU8E75RT&fbclid=IwAR1Sy1UlWLIMw3xR2SRDPa4ADwN0mKEEXVy4pwjV2hx5UXj08r0qh5KLJFo
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Vyhláška č. 263/1996 Z. z. ze dne 26. srpna 1996, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb., 

o znalcoch a tlmočníkoch 

Vyhláška č. 490/2004 Z. z. ze dne 23. srpna 2004, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. 

z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch  

Vyhláška č. 228/2018 Z. z. ze dne 20. června 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. 

z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. ze dne 26. srpna 2004, o odmenách, náhradách výdavkov 

a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

Francouzské právní předpisy 

Arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463 

du 23 décembre 2004 

Code de procédure pénale 

Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires 

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires 

Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou 

juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en 

ventes aux enchères publiques 

Finské právní předpisy 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 

(680/2017) 

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto (OPH-180-2018) 

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (7.12.2007/1231) 

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä (13.12.2007/1232) 
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Rakouské právní předpisy 

Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 

und Dolmetscher 

Bundesgesetz vom 19. 2. 1975 über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, 

Sachverständigen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen, Geschworenen, Schöffen und 

Schöffinnen 

Polské právní předpisy 

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

Právní předpisy Německa 

Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, 

Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, 

ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten 

Judikatura 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. Zn. I. ÚS 167/94 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. ledna 2010, č. j. 5 Azs 54/2009–42 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2007, č. j. 2 Azs 89/2007-46 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2005, č. j. 4 Azs 307/2004–63 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 3 Azs 26/2003-49 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2011, č. j. 4 As 12/2011–100 

Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 25. října 2005, sp. Zn. Pl. ÚS-st. 20/05 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. července 2014, č. j. 9 As 12/2014-41 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, č. j. 5 As 22/2003-41 

aspi://module='JUD'&link='JUD205271CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. Zn. II. US 153/04 

Komentáře a důvodové zprávy 

Důvodová zpráva k zákonu č. 354/2019 Sb. ASPI. 

KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. Občanský zákoník. Komentář k ust. § 137 - Hotové výdaje 

účastníků, odměna za zastupování, náhrada DPH. ASPI. 

PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. Občanský zákoník. Komentář. Ustanovení § 5. 

ASPI. 

Odborné časopisecké příspěvky a články 

GORGOLOVÁ, Eva, ŠPRCOVÁ, Ilona. 2010. Vývoj právní úpravy týkající se soudních 

tlumočníků, resp. překladatelů. Soudní tlumočník [online]. 2010, s. 7–10 [cit. 2020-12-01]. 
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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. 

Klíčová slova: zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a překladatelích, 

zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, soudní tlumočník, soudní překladatel  
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Abstract 

The diploma thesis entitled the Interpreting Act focuses on the legislation on court 

translation and interpreting in the Czech Republic. The paper aims to compare the new 

statutes under the Court Translators and Interpreters Act (No 354/2019 Coll.) with the current 

Experts and Interpreters Act (No 36/1967 Coll.). 

The first part of the thesis acquaints readers with the profession of court interpreters 

and translators. It renders the description of both professions by defining basic terms of the 

areas of translating and interpreting, explaining the types of translation and interpreting, and 

providing a list of professional organisations for court translators and interpreters in the Czech 

Republic. 

The second part of the paper deals with international and Czech legislation regarding 

the right for interpreting and translation, briefly outlining the progress of the legislation on 

court interpreting and translation and giving reasons for the adoption of the rules on the 

activity of court translators and interpreters. 

The third, key part of the paper presents the analysis of some parts of the Act No 

354/2019 Coll. and their comparison to the Act No 36/1967 Coll. The areas of focus are: the 

subject of the legislation and definition of basic terms, work conditions and requirements that 

must be met to become a court interpreter or translator, legally defined rights and obligations 

of court interpreters and translators, lists where court interpreters and translators register after 

fulfilling the conditions, keeping track of interpreting and translation assignments, interpreters 

and translators absent from the list, suspension and termination of the right to perform 

activities related to translation and interpreting, transgressions, remuneration and payments of 

costs. 

The fourth, final part critically assesses some of the changes to occur when the act 

shall come into force on 1st January 2021 and compares the Czech statutes with the statutes in 

selected countries. Dealing in detail with statutes in Slovakia, France, and Finland, the paper 

also provides a list with legal similarities and differences in a total of nine countries. 
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