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Příloha I: Etický kodex soudního tlumočníka 

Postavení soudního tlumočníka se vyznačuje zvýšenou společenskou, právní a morální odpovědností. Připojením 

úřední pečeti ke svému úkonu se soudní tlumočník přímo podílí na odpovědnosti v souvislosti s prováděním 

úředních úkonů včetně vystavování veřejných listin. Soudní tlumočník se dále závazným způsobem podílí na 

právních úkonech fyzických a právnických osob. 

S ohledem na tyto skutečnosti soudní tlumočník - člen KST ČR - přísně a přesně dodržuje platné zákony a nařízení a 

zavazuje se dodržovat i zásady uvedené v tomto kodexu: 

1. Úměrnost převzatých závazků z hlediska odborných znalostí, rozsahu a termínů, které je soudní tlumočník 

schopen splnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Soudní tlumočník neprodleně upozorní zadávající orgán, 

že není schopen požadovaný termín splnit v plné kvalitě a rozsahu, a dohodne s ním přijatelný termín. 

Pozdější odmítnutí úkonu je možné pouze ze závažných důvodů (nemoc, úraz apod.). V takovém případě se 

tlumočník neprodleně omluví, popř. zajistí za sebe náhradního soudního tlumočníka, ale pouze se souhlasem 

zadávajícího úřadu. 

2. Požadovaný úkon je soudní tlumočník povinen provést sám a jeho zadání dalším tlumočníkům, ať již z 

jakéhokoliv důvodu, je nepřípustné. Od toho je třeba odlišit případ, kdy soudní tlumočník provede na požádání 

revizi překladu provedeného jiným tlumočníkem (soudním či obecným). 

3. Soudní tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalit ě, a to jak z hlediska odborného, tak i jazykového. 

Tlumočnický úkon či překlad musí přesně odpovídat tlumočenému projevu či překládanému textu. Není přípustné 

cokoliv vynechávat či svémocně doplňovat s výjimkou tzv. poznámek překladatele (připojených v závorce), které 

jsou nutné pro správné pochopení významu překládaného textu. 

4. Soudní tlumočník je spolehlivý při dodržování dohodnutých termínů a dochvilný, pokud se týče dohodnutých 

časů při tlumočení. 

5. Převzetí úkolů, ke kterým není soudní tlumočník oprávněn (úkon do jazyka či z jazyka, pro který není tlumočník 

zapsán u příslušného soudu, ověření kopie listiny či podpisu atd.) nebo které jsou v rozporu se zákonem a dobrými 

mravy, je nepřípustné. 

6. K zajištění kvality tlumočnického úkonu či překladu je nutná řádná příprava soudního tlumočníka, která spočívá 

v nahlédnutí do spisů či v získání informací o projednávané věci, v prostudování podkladů k jednání, obstarání 

přehledu odborných výrazů po případné konzultaci s odborníkem atd. 

7. Ústní projev tlumočníka v cílové řeči je srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů, ale také 

plynulý, bez zbytečného zadrhování a opakování již vyřčených výrazů. Tlumočník mluví spisovným jazykem. 

8. Tlumočník se v průběhu tlumočení průběžně přesvědčuje, zda osoba, které tlumočí, rozumí tomu, co je jí 

tlumočeno. Je-li zjevné, že klient nechápe např. dané souvislosti, smysl právních norem apod., je na tlumočníkovi, 
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aby soudce či vyšetřovatele na tuto okolnost upozornil. Povinností státního orgánu je věc objasnit a vysvětlit, a to i 

včetně skutkových souvislostí. 

9. Tlumočník dodržuje zásadu nezávislosti a nestrannosti a nepřipustí, aby mu někdo určoval, jakým způsobem má 

přednesený výrok tlumočit či překládat. Z projevu tlumočníka nesmí vyznívat, že je na straně některého z účastníků 

řízení. Vstupovat do rozhovoru s klientem při úředním tlumočení může tlumočník pouze na pokyn osoby, která 

řízení vede. 

10. K důstojnému vystupování při tlumočnickém výkonu patří vhodné oblečení a upravený zevnějšek. Jakékoliv 

výstřednosti jak v projevu tak i ve vnější úpravě a oblečení jsou nepřípustné. Stejně nepřípustné je zasahovat do 

jednání vlastními myšlenkami či skákáním do řeči, tlumočník má však právo požadovat při konsekutivním 

tlumočení, aby mu byla dána možnost tlumočit po kratších úsecích předneseného projevu. 

11. Tlumočník dodržuje zásadu diskrétnosti a mlčenlivosti. O průběhu a obsahu jednání nesmí tlumočník 

informovat třetí osoby a nesmí využít ve svůj prospěch informace, které při tlumočení získá. 

12. Písemný projev má vzornou úpravu pokud možno odpovídající úpravě překládaného dokumentu, nejsou v něm 

překlepy ani gramatické chyby, použité výrazové prostředky odpovídají právní terminologii cílového jazyka a jsou 

obecně srozumitelné v souladu s logikou. 

13. Na chyby a nedostatky v překládaných podkladech - zejména úředního charakteru - upozorní tlumočník 

příslušný orgán a nebude je sám opravovat. 

14. Soudní tlumočník je solidární s ostatními soudními tlumočníky a neznevažuje jejich osobnost. 

15. Vůči svým kolegům soudní tlumočník nepoužívá nekalé soutěže, např. nabízením úkonů za neúměrně nízké 

honoráře za účelem získání klientely. 

16. Při stanovení smluvní odměny postupuje tlumočník na základě sazeb obvyklých v místě a čase. 

17. Soudní tlumočník neustále zvyšuje svoji kvalifikaci , a to nejen v příslušné jazykové oblasti, ale i pokud se týče 

všeobecného vzdělání a rozhledu. Jen vysoce vzdělaný a dobře informovaný tlumočník může podat perfektní 

tlumočnický či překladatelský úkon. 

18. Soudní tlumočník věnuje zvýšenou péči ochraně dokumentů, které mu byly svěřeny k provedení ověřeného 

překladu, zvláště pokud se týče jejich ztráty, resp. poškození. Dále dbá, aby se tyto dokumenty nedostaly do cizích 

rukou a aby nebyly jakýmkoliv způsobem zneužity. 

 

Schváleno na VI. valné hromadě KST ČR v Praze dne 03.03.2000 
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Příloha II: Dotazník pro soudní tlumočníky 

1) Jste 
 ● muž  ● žena 
 
2) Věk 
● do 25 let 
● 25 - 29 let 
● 30 - 39 let 
● 40 - 49 let 
● 50 - 59 let 
● 60 - 69 let 
● nad 70 let 
 
3) Jaké je Vaše vzdělání, které Vás opravňuje vykonávat tlumočnickou činnost? 
● magisterský titul v oboru translatologie  
● magisterský titul v oboru filologie 
● jiné vzdělání + státní jazyková zkouška (překladatelská, tlumočnická) 
● ostatní 
 
4) Jak dlouho jste jmenováni soudním tlumočníkem? 
● 1-4 roky 
● 5-9 let 
● 10 -14 let 
● 15-20 let 
● 20 a více let 
 
5) Jaký je Váš rodný jazyk? 
● čeština 
● jiný: 
 
6) Pro jaké jazyky jste jmenováni? 
 
7) Absolvovali jste kurz právnického minima na právnické fakultě? 
● ano  ● ne 
 
8) Máte jiné právnické vzdělání? 
● ano  ● ne 
 
9) Účastníte se pravidelně kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá např. KST ČR? 
● ano  ● ne 
 
10) Jak často takové kurzy navštěvujete? 
● 1 ročně 
● 2-3 ročně 
● 4-5 ročně 
● častěji než 5x ročně 
 
11) Máte pocit, že pro některý z Vašich pracovních jazyků není dostatek možností dalšího vzdělávání? 
● ano  ● ne 
 
12) Jste členem Komory soudních tlumočníků ČR? 
● ano  ● ne 
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13) Uveďte hlavní důvody, proč členem jste, popř. nejste: 
 
14) Specializujete se jako soudní tlumočník na určité obory (např. medicína, technika…)? 
● ano  ● ne 
 
15) Na které? 
  
16) Vykonáváte vedle činnosti soudního tlumočníka jiné povolání? 
● komerční překlad / tlumočení (tj. jakékoliv jiné tlumočení / překlad kromě činnosti soudního tlumočníka) 
● jiné povolání 
 
17) Věnujete-li se komerčnímu překladu / tlumočení, jaký podíl má vzhledem k činnosti soudního 
tlumočníka? (Odhadněte prosím tak, aby výsledek dával 100%) 
● komerční ……% 
● soudní ….……% 
 
18) Odhadněte, zda se jako soudní tlumočník více věnujete soudním překladům či tlumočení: (Odhadněte 
prosím tak, aby výsledek dával 100%) 
● překlady ……..…% 

● tlumočení ……….% 
 
19) Odhadněte, jak často tlumočíte nebo překládáte v civilním řízení a v trestním řízení: (Odhadněte prosím 
tak, aby výsledek dával 100%) 
● civilní:……….. % 

● trestní:………. % 
 
20) Odhadněte, jak často tlumočíte jako soudní tlumočník pro státní orgány v běžném měsíci: 
● počet hodin/měsíc: 
 
21) Odhadněte, jak často překládáte jako soudní tlumočník pro státní orgány v běžném měsíci: 
● počet normostran/měsíc: 
 
22) Odhadněte, jak často tlumočíte jako soudní tlumočník pro soukromé fyzické nebo právnické osoby 
v běžném měsíci: 
● počet hodin/měsíc: 
 
23) Odhadněte, jak často překládáte jako soudní tlumočník pro soukromé fyzické nebo právnické osoby 
v běžném měsíci: 
● počet normostran/měsíc: 
 
24) Máte pocit, že počet zakázek, které jako soudní tlumočník dostáváte od státních orgánů: 
● vzrůstá 
● snižuje se 
● nemění se 
 
25) Máte pocit, že počet zakázek, které jako soudní tlumočník dostáváte od soukromých fyzických nebo 
právnických osob: 
● vzrůstá 
● snižuje se 
● nemění se 
 
26) Uzavřeli jste pojištění profesní odpovědnosti za škodu? 
● ano  ● ne 
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27) Kolikrát jste se ucházeli o jmenování tlumočníkem, než jste byli jmenováni? 
● jednou 
● dvakrát 
● třikrát 
● více 
 
28) Výše tlumočného za tlumočení (max 350 Kč/1 hod.) je podle Vás: 
● vysoká 
● přiměřená 
● nízká 
 
29) Výše tlumočného za překlad (max. 350 Kč/1 NS) je podle Vás  
● vysoká 
● přiměřená 
● nízká 
 
30) Nová právní úprava činnosti soudního tlumočníka je podle Vás: 
● nutná 
● vhodná 
● není třeba 
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Příloha III: Dotazník pro soudce a vyšetřovatele 
 
1) Jak vybíráte tlumočníky? 
(1-nikdy, 2-výjimečně, 3-občas, 4-často, 5-nejčastěji) 
● na základě předchozích zkušeností 

● ze seznamu Ministerstva spravedlnosti 

● ze seznamu krajského soudu 

● podle doporučení kolegy 

● přes Komoru soudních tlumočníků České republiky 

● jinak 
 
2) Odhadněte, kolik % ze všech Vašich případů je s cizím prvkem: 
● S cizím prvkem…….% 
 
3) Výše tlumočného za tlumočení (max. 350 Kč/1 hod.) je podle Vás: 
● vysoká 

● přiměřená 

● nízká 
 
4) Výše tlumočného za překlad (max. 350 Kč/1 normostrana) je podle Vás: 
● vysoká 

● přiměřená 

● nízká 
 
5) Nový zákon upravující tlumočnickou činnost je podle Vás:  
● nutný 

● vhodný 

● není třeba 
 
6) Jak důležité jsou u soudního tlumočníka následující schopnosti a vlastnosti?  
(1-není důležité, 2-částečně důležité, 3-středně důležité, 4-hodně důležité, 5-nejdůležitější) 
● jazykové znalosti  
● tlumočnické dovednosti 
● právnické znalosti 
● jisté vystupování 
● důvěryhodnost 
● neutralita  

● znalosti cílové i výchozí kultury 
● délka tlumočnických zkušeností 

 
7) Nejčastější problémy související s prací soudních tlumočníků jsou: 
(1-nikdy, 2-výjimečně, 3-občas, 4-často, 5-nejčastěji) 
● nedostatečná znalost odborné terminologie 
● nedostatečná znalost práva 
● tlumočnické schopnosti 
● zjednodušování 
● vynechávání 
● vysvětlování 


