Změny v praxi soudního
tlumočníka/překladatele v souvislosti
s novou právní úpravou
Mgr. Jaroslav Hrouzek
2. prosince 2021
Tlumočnicko-didaktická konference Konfuciova institutu - prosinec 2021

Právní úprava platná k 31. prosinci 2020

• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
• Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících

Právní úprava platná od 1. ledna 2021
• Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
• Zákon č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
nové právní úpravy
• Vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
• Vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a
překladatele
• Vyhláška č. 608/2020 Sb., o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a
rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

Zákon č. 354/2019 Sb.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Podmínky pro výkon funkce
Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
Seznam tlumočníků a překladatelů a jejich ustanovení
Práva a povinnosti tlumočníků
Tlumočnický a překladatelský úkon
Způsob odměňování a náhrady X sazby jsou ve vyhlášce
Nejrozsáhlejší část tvoří popis přestupků, které může spáchat tlumočník

Zákonné předpoklady pro jmenování soudním
tlumočníkem
• svéprávnost
• bezúhonnost (úmyslný trestný čin, nedbalostní trestný čin související s výkonem tlumočnické
činnosti, některé přestupky s pokutou vyšší než 100 000 Kč – v posledních 3 letech)
• dostatečná znalost českého jazyka
• odborná způsobilost
• žadatel nesmí být v úpadku
• kontaktní adresa v ČR
• absolvování vstupní zkoušky
• složení slibu

Obecné požadavky na vzdělání uchazečů
• magisterské vzdělání (nebo nejvyšší možné dosažitelné vzdělání; např. u znakového
jazyka jde o bakalářský titul) v oboru translatologie, lingvistickém, nebo učitelském
oboru se zaměřením na jazyk, pro který chce být žadatel jmenován (podrobně vyhláška č.
506/2020 Sb. )
• nebo magisterské vzdělání v jiném než lingvistickém / pedagogickém /
translatologickém oboru + státní jazyková zkouška specializační (žadatel ucházející se o
jmenování tlumočníkem i překladatelem současně musí vykonat 2 zkoušky: tlumočnickou
i překladatelskou)
• nebo magisterské vzdělání v jiném než lingvistickém / pedagogickém / translatologickém
oboru bez povinnosti složit státní jazykovou zkoušku, jde-li o mateřský jazyk žadatele

Odborné požadavky na vzdělání uchazečů
• Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole
s akreditací magisterského programu právo a právní věda
• Juridikum na PF UK – ústav pro další vzdělávání právníků a PF MU
• Dvě části: úvod do českého práva (1 semestr) a překladatelský seminář (1 semestr) v
dané jazykové oblasti (pouze angličtina, ruština, němčina a francouzština, u „malých“
jazyků odpadá)
• Poplatek za kurz: obecný úvod = 10 000 Kč, seminář = 11 000 Kč
• Výjimky: osoby s magisterským právnickým vzděláním (obecná část), osoba, která
alespoň 2 semestry absolvovala na zahraniční právnické fakultě s příslušným vyučovacím
jazykem (speciální část)

Další požadavky na odbornou způsobilost
• jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk / také osvědčení o
odborné způsobilosti získané v některém z členských států EU nebo v jiném
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederaci
• nebo absolvování kvalifikačního akreditovaného kurzu zaměřeného na daný jazyk
(týká se zejména znakového jazyka)

Odborná praxe
• 5 let aktivní tlumočnické nebo překladatelské praxe (související s daným
jazykem po ukončení vysokoškolského studia)
Jak doložit?
• seznamem spisových značek u úkonů prováděných na přibrání a slib pro
státní instituce (PČR, soudy a státní zastupitelství)
• pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatele
• potvrzeními od agentur / klientů

Žádost o zápis do seznamu
• Žadatel podá žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů
• V žádosti uvede mimo jiné a) jazyk, pro který žádá
b) zda žádá o zápis jako tlumočník /
překladatel nebo obojí
c) žádost o vstupní / rozdílovou zkoušku
d) případnou žádost o prominutí
některých podmínek

Vstupní zkouška
• Žadatel podá žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů
• Ministerstvo spravedlnosti umožní žadateli vykonat zkoušku do 6 měsíců od
podání žádosti
• Ministerstvo spravedlnosti vyrozumí žadatele o termínu zkoušky 30 dní předem
• Vstupní zkoušky organizuje Justiční akademie v Praze a v Kroměříži formou
písemného testu jako neveřejnou zkoušku

Vstupní zkouška
• test probíhá na počítači formou volby správných odpovědí z nabízených
možností (jako v autoškole)
• lze používat příslušné zákony a vyhlášky (právní informační systémy ASPI a
CODEXIS)
• délka testu 90 minut + 60 minut na doplnění špatně zodpovězených otázek
• nutno minimálně 75% správně

Výsledky aktuálních vstupních zkoušek
• Výsledky z 4.11. a 10.11. ještě neuveřejněny
• Dnes, tj. 2.12. 2021 ve 14:00 se koná vstupní zkouška v Kroměříži
Doposud uveřejněné výsledky vstupních zkoušek
• 11.10. 2 uspěli 0 neuspělo (Justiční areál Na Míčánkách, Praha)
• 16. 9. 2 uspěli 2 neuspěli (Kroměříž – Justiční akademie)
• 14. 9. 9 uspělo 1 neuspěl (Justiční areál Na Míčánkách, Praha)
• 24. 6. 9 uspělo 5 neuspělo (Justiční areál Na Míčánkách, Praha)

Nesložení vstupní zkoušky
• neúspěšný žadatel může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn o
výsledku, požádat o opakování vstupní zkoušky
• opakovaná vstupní zkouška se může konat nejdříve po uplynutí 6 měsíců
ode dne konání neúspěšné vstupní zkoušky
• vstupní zkoušku lze opakovat pouze jedenkrát
• neuspěje-li žadatel ani napodruhé, může nejdříve po uplynutí 3 let ode dne
konání opakované neúspěšné zkoušky podat novou žádost o zápis do
seznamu tlumočníků a překladatelů a vyčkat na vyrozumění o dalším
termínu vstupní zkoušky.

Materiál k přípravě na vstupní zkoušku

• Stránky Ministerstva
spravedlnosti www.justice.cz
(sekce tlumočníci)

Materiál k přípravě na vstupní zkoušku

• Vyhotovené Sekcí dohledu a justice, Odborem insolvenčním a soudních znalců ke
dni 31. 5. 2021
• Dokument obsahuje shrnutí látky, která bude obsahem vstupní zkoušky
tlumočníků a překladatelů.

Složení slibu
• „Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu dodržovat právní předpisy, že
tlumočnickou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí
a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž
jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl.“
• Text slibu překladatele je obdobný
• Slib se skládá do rukou Ministra spravedlnosti

Zapsání do seznamu, vydání průkazu a pečeti
• Po složení slibu a splnění všech zákonných podmínek zapíše Ministerstvo
spravedlnosti žadatele do 10 pracovních dnů do seznamu tlumočníků a
překladatelů
• Oprávnění vykonávat činnost vzniká dnem zápisu do seznamu tlumočníků
a překladatelů
• Ministerstvo spravedlnosti vydá žadateli příslušné průkazy (tlumočník x
překladatel x obojí)

Vzory průkazů

Aktuální vzor průkazu
- většina soudních tlumočníků a překladatelů má starý průkaz

Tlumočnická a
překladatelská
pečeť
- Ministerstvo
spravedlnosti
vydá potvrzení
opravňující k
vyhotovení
pečetí

Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti

• Každý tlumočnický a překladatelský úkon musí být zaevidován.
• V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele řešení evidence úkonů.
Tlumočníci / překladatelé nyní neevidují úkony nebo používají pro zápis tzv.
Tlumočnický deník.
• Každý tlumočnický / překladatelský úkon dle tohoto zákona musí být opatřen
Tlumočnickou / Překladatelskou doložkou.

PŘEKLADATELSKÁ / TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
PŘEKLADATELSKÁ / TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
Já, [tituly, jméno, příjmení], IČ: [identifikační číslo osoby], soudní tlumočník a překladatel
jazyka českého a [jazyk(y)] zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl/a
překlad / tlumočení připojené listiny, a že tento překlad / toto tlumočení souhlasí s textem
předmětné listiny. Při provádění překladu / tlumočení nebyl přibrán konzultant.
Zadavatelem úkonu je [označení zadavatele úkonu, který je orgánem veřejné moci], úkon
byl zadán pod č. j. [číslo jednací zadavatele úkonu, bylo-li sděleno] / číslo jednací mně
nebylo sděleno.
Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: [číslo položky v evidenci].
_______________________
[tituly, jméno, příjmení]

otisk pečeti

Vyhláška č. 506/2020 Sb.
•
•
•
•
•
•

Vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
způsob vykonání vstupní zkoušky,
zapsání do seznamu,
požadavky na vzdělání a odbornost,
postupy při vydávání průkazů a pečetí
způsob evidence úkonů????

Vyhláška č. 608/2020 Sb.
• Vyhláška č. 608/2020 Sb., o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka
a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
• K výkonu tlumočnické činnosti se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni C1
podle Společného evropského referenčního rámce
• Rovnocenné jazykové zkoušky: a) obsahem a formou odpovídající maturitní
zkoušce z českého jazyka a literatury
b) státní jazyková zkouška všeobecná z českého jazyka, nebo
c) státní jazyková zkouška speciální z českého jazyka.

Vyhláška č. 507/2020 Sb.
• Vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a překladatele
- sporné body a) nejasná definice spěšnosti
b) nejasná definice odbornosti
c) odměna za další vyhotovení
d) náhrada ztraceného času
e) navýšení odměn nepokrývající ani inflaci
!!! problém = nulová vymahatelnost (zejména státní zastupitelství)

Aplikovatelnost nové právní úpravy
• Některé orgány veřejné moci nezaregistrovaly nový zákon a vyhlášku
• Nejednotnost aplikovaných postupů je patrná i u různých senátů stejných soudů
• Nejasný výklad oslabuje pozici tlumočníků a překladatelů
• Zákon vstoupil v platnost v situaci, kdy nebyl vůbec připraven státní aparát (neexistence evidence
úkonů, neaktualizovaný seznam)
• V první polovině roku 2021 nezanedbatelná část tlumočníků a překladatelů pozastavila výkon své
činnosti z obav z hrozících trestů a svévole úřadů
• V současnosti nadále existují rozdíly v aplikaci a výkladu nové právní úpravy, přestože Ministerstvo
spravedlnosti vydává na svých stránkách metodické materiály = tzv. benchmarky

Dohledové
benchmarky
Ministerstva
spravedlnosti

Změny k lepšímu
• Nová právní úprava počítá i s možností překladu v elektronické podobě
- nutnost opatřit certifikovaným elektronickým podpisem
• Zvýšení odměn
- naposledy zvýšeno na max. 350,- Kč á 1 NS/hodina v roce 2003
- od 1. 1. 2021 zvýšeno na max. 450,- Kč á 1 NS/hodina
• Zavedení centrální evidence úkonů (?), která snad zamezí úmyslnému
odmítání úkonů tlumočníky / překladateli pro orgány veřejné moci z
důvodu nízké odměny a povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Změny k lepšímu
• zvýšení požadavků na odbornost a vzdělání
• právní nárok na jmenování při splnění zákonných podmínek
• možnost stát se soudním tlumočníkem / překladatelem pro osoby s jinou
státní příslušností
• možnost přibrat konzultanta

Změny k horšímu - ověřování
• Ověření překladatele pro superlegalizaci dokumentu do zahraničí již
neprovádí příslušný krajský/městský soud.
• Překladatel se musí fyzicky dostavit k notáři, kde před jeho zraky připojí
svůj ověřený podpis k Překladatelské doložce nebo takový uzná za vlastní.
• Toto ověření podpisu musí notář podepsat osobně.
• Zvýšené náklady na notářské ověření, za ztrátu času překladatele, náhradu
přímých nákladů tak nesou zadavatelé.

Změny k horšímu – hrozba přestupku
• Nejasnost výkladu nového zákona
část tlumočníků a překladatelů pozastavila svou činnost
• Hrozba spáchání přestupku neoprávněného užití tlumočnické pečeti
podle § 37 odst. 1 písm. k)
- okolnosti, za kterých lze užít pečeť musela aktivně řešit
pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti
Dohledový benchmark vydán až 18. 8. 2021

Změny k horšímu – hrozba přestupku
• Nově zavedeny přestupky při výkonu činnosti tlumočníka/překladatele
• Tlumočník se vystavuje nebezpečí spáchání přestupků uvedených pod
celkem 15 písmeny příslušného zákona (překladateli celkem pod 16
písmeny)
• Přestupky projednává Ministerstvo spravedlnosti
• Promlčecí doba činí 5 let ode dne, kdy byl přestupek spáchán
• Tlumočníkovi / překladateli hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč
• Orgánům veřejné moci nehrozí nic

Děkuji za pozornost

