Příloha 1

Etický kodex RID
(www.rid.org)
a) Diskrétnost
Tlumočníci dodržují diskrétnost. Porušit mlčenlivost mohou pouze ve
výjimečných případech, jako jsou např. situace, kdy dochází k porušení zákona
(tehdy má před etickým kodexem tlumočníka přednost nadřazený zákon státu
a tlumočník je stejně jako jiný občan povinen trestný čin ohlásit).
b) Profesionalita
Tlumočníci posuzují, které schopnosti a znalosti jsou zapotřebí vzhledem k
situaci, která má být tlumočena. Od tlumočníků se očekává, že budou ovládat
jazyky, v nichž bude tlumočená situace probíhat, znát nové trendy v
tlumočnické profesi a také v komunitě Neslyšících.
c) Vystupování
Tlumočníci přizpůsobují své chování konkrétní tlumočnické situaci. Od
tlumočníků se očekává, ţe budou mít vhodné chování i vzhled. Měli by se
vyhnout situacím, které by mohly vyústit v konflikt rolí nebo zájmů.
d) Respekt ke klientům
Tlumočníci respektují své klienty. Od tlumočníků se očekává, že budou ctít
preference klienta, co se týče výběru tlumočníka.

e) Respekt ke kolegům
Tlumočníci projevují respekt ke svým kolegům, k nováčkům a k těm, kteří se
připravují na profesi tlumočníka. Od tlumočníků se očekává, ţe budou
spolupracovat se svými kolegy za účelem poskytnutí kvalitních a efektivních
tlumočnických služeb. Také by měli mít na paměti, že způsob, jakým se chovají
ke svým kolegům, svědčí o celé tlumočnické profesi.
f) Výkon profese
Tlumočníci dodržují ve výkonu profese etické jednání. Od tlumočníků se
očekává, ţe se budou chovat profesionálně – ať už jako soukromí tlumočníci či
jako zaměstnanci nějaké organizace. Profesionální tlumočníci mají právo na
adekvátní odměnu vzhledem ke své kvalifikaci a odborným znalostem.
Tlumočníci také mají právo na takové pracovní podmínky, které napomáhají
odvedení kvalitní tlumočnické služby.
g) Profesní rozvoj
Tlumočníci usilují o profesní rozvoj. Od tlumočníků se očekává, ţe budou
podporovat a udržovat vlastní tlumočnickou kompetenci a usilovat o další
rozvoj profese skrze pokračující rozvoj vlastních znalostí a dovedností.

Příloha 2

Etický kodex ČKTZJ
(www.cktzj.com)
1. Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně
smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi
slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými
jazyky a kulturami. Sám nic nevysvětluje, nepřidává ani neubírá.
Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam ani obsah sdělení.
Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.
2. Tlumočník následuje způsob komunikace preferovaný neslyšícím
klientem.
3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho
schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu
své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím
klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne.
4. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž
rámci tlumočí.
5. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví
během tlumočení neveřejných jednání.
6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské
vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci,
věk, rozumovou úroveň a pověst.
7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj
špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být
neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu
nebo profesi.
8. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí
se znát kulturu Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se

problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální
úroveň.
9. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky
při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.
10. Česká komora tlumočníků znakového jazyka a její členové se vzájemně
respektují.
11. Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho.

