
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
V. 

Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 21. července 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 18. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. 
Resort Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo dopravy   Neuplatňuje žádné připomínky.  
2. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
1. D K § 34 odst. 1 písm. a)  

Ustanovení § 2 odst. 3 návrhu umožňuje 
vykonávat tlumočníkovi i překladatelskou 
činnost (a naopak), pokud je zapsán v obou 
seznamech. Není důvodu, aby nemohl 
vykonávat obě činnosti, splní-li předpoklady 
pro zápis do obou seznamů. Doporučujeme 
proto toto ustanovení vypustit 

Vysvětleno. 
Návrh zákona umožňuje, aby např. fyzické osoby 
ovládající cizí jazyk a splňující předpoklady pro 
zápis do seznamu překladatelů, mohli při svém 
zaměstnání překládat. Vzhledem k tomu, že jim 
pracovní doba neumožňuje tlumočit, rozhodnou se 
pouze pro zápis do seznamu překladatelů 
(tlumočení by vzhledem k pracovní době 
nezkombinovali se svým zaměstnáním). 
Jako další příklad lze uvést, že žadatel o vznik 
tlumočnického oprávnění je zcela pohotový při 
výkonu tlumočnické činnosti, má velkou slovní 
zásobu, avšak gramatika nutná pro práci 
překladatele není jeho silnou stránkou. 
Pak může získat buď jenom jedno, nebo obě 
oprávnění, vždy ale vystupuje jako tlumočník, 
překladatel, nebo tlumočník a překladatel, nikoli 
tedy jako tlumočník, který může i překládat. Návrh 
přestupků byl konzultován s MV. 

2. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K § 34, 35 a 36  
Doporučujeme uvést správně odkazy na 
ustanovení tohoto návrhu zákona.  

Vyhověno. 
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3. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z K § 21 odst. 2:  
Do taxativního výčtu důvodů, pro které 
tlumočník může odmítnout tlumočnický úkon, 
se navrhuje zahrnout také situaci, kdy jiné 
pracovní či služební povinnosti mu 
neumožňují řádně a včas provést tlumočnický 
úkon. Lze totiž předpokládat, že mnoho 
tlumočníků, zejména u méně frekventovaných 
jazyků, má jiný základní zdroj obživy. 
Takový tlumočník může být zaměstnán nebo 
může být ve služebním poměru a momentální 
pracovní nebo služební vytížení mu 
neumožňuje tlumočnický nebo překladatelský 
úkon v požadovaném termínu řádně provést. 
Případně zaměstnavatel může tlumočníkovi 
odmítnout poskytnutí volna k provedení 
tlumočnického případně překladatelského 
úkonu z důvodu momentálního vytížení (např. 
plnění termínovaných úkolů ve státní správě). 
Navrhuje se doplnit předmětné ustanovení o 
nové písmeno e) např. s tímto textem: 
   „e) mu povinnosti zaměstnance 
neumožňují provést úkon řádně a včas.“. 

Částečně vyhověno. 
Do ustanovení § 21 odst. 2 bude doplněno nové 
písmeno  
„e) mu mimořádné a neočekávané pracovní 
povinnosti neumožňují provést úkon řádně a včas“.  
 
Do důvodové zprávy bude doplněn příklad: 
Zejména v případě méně frekventovaných jazyků 
může být tlumočník zaměstnancem, např. 
Ministerstva zahraničních věcí, a může být vytížen 
pracovními mimořádnými povinnostmi natolik, že 
by nemohl úkon provést řádně a včas. 
Zároveň ustanovení § 21 odst. 2 bude rozděleno na 
případy, kdy tlumočník musí odmítnout provést 
tlumočnický úkon a na případy, kdy tlumočník 
může tlumočnický úkon odmítnout. Pro orgány 
veřejné moci nebude moci odmítnout z žádných 
jiných důvodů. Pro soukromoprávního zadavatele 
může odmítnout kdykoli. 
  
 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

1. Z K § 44  

Derogační ustanovení nekorespondují s 
obsahem navrhovaného zákona, kdy 
navrhována je pouze úprava ve vztahu 
k tlumočníkům (a předkladatelům), ale § 44 
ruší zákon č. 36/1967 Sb. i vyhlášku 
Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. jako 
celek – tedy i ve vztahu  
ke znalcům. Návrh nového zákona o znalcích, 

Vysvětleno. 

S ohledem na skutečnost, že zákon 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, obsahuje právní úpravu 
obou těchto profesí, a to ještě dosti nešťastným 
způsobem, kdy primární jsou znalci a tlumočníci 
jsou vždy uváděni pouze v závorce, není možné 
tuto právní úpravu rozdělit. Tudíž je jedinou 
možností celou právní úpravu ponechat nebo celou 
zrušit, přičemž z legislativního hlediska pak zcela 
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znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
prošel mezirezortním připomínkovým 
řízením, ale s ohledem na rozsah připomínek, 
který byly ve vztahu k němu uplatněny, bude 
pravděpodobně obtížné zaručit, že oba nové 
předpisy budou schváleny současně. 
Derogační ustanovení ve vztahu ke shora 
uvedenému zákonu a vyhlášce měl obsahovat 
pouze jeden z těchto nových právních 
předpisů. Viz derogační ustanovení v § 47 
návrhu zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech (č.j. MSP-
400/2014-LO-SP/99, naše č.j. 27317/2016-
MZE-12153).   

jednoznačně musí být tato právní úprava zrušena 
jako celek. Samozřejmě je zde riziko toho, že jedna 
část úpravy bude schválena a druhá bude zpožděna, 
ale s ohledem na dostatečně dlouhou legisvakanční 
lhůtu lze předpokládat, že do 1. ledna 2018 budou 
přijaty obě tyto právní úpravy, případně to budeme 
nuceni řešit pozměňovacími návrhy ve věci 
účinnosti.  

  

V případě, že budou schváleny oba zákony, tedy 
návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích, zrušovací 
ustanovení bude jen v jednom z těchto zákonů. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

2. Z Chybí přechodné ustanovení, které by 
upravovalo povinnosti dosavadních 
tlumočníků, pokud jde o další nakládání s 
listinnými nebo elektronickými deníky, které 
měli dosud povinnost vést. 

Vysvětleno. 

Stejně jako v případě znalců se domníváme, že toto 
přechodné ustanovení není potřeba, s deníky bude 
naloženo standardně podle zákona o znalcích a 
tlumočnících, resp. podle zákona o archivnictví. 
Mze tuto připomínku uplatňovalo i u znalců a 
následně z ní ustoupilo s tím, že postačí toto 
vysvětlení. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

3. Z Návrh mimo jiné zamýšlí rozdělit 
tlumočnickou a překladatelskou činnost. To 
činí v § 1. V § 3 však konstatuje, že 
tlumočnickou činností se nadále rozumí i 
činnost překladatelská, čímž je veškeré 
rozlišení popřeno. Není proto jasné, proč je 
rozlišení vůbec činěno. Doporučujeme 
alternativně rozlišení vypustit nebo jej 

Částečně vyhověno. 

Ano, tlumočnická činnost bude věcně oddělena od 
činnosti překladatelské, tedy že nebude automaticky 
znamenat, že každý tlumočník je i překladatel a 
naopak. 80 % ustanovení, tedy zákazů, povinností 
apod. je pro tlumočníky a překladatele stejná, a 
proto je v ustanovení § 3 pro „legislativní účely“ 
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systematicky dodržet, tedy dát do návrhu 
úpravu zvlášť pro tlumočníky, zvlášť pro 
překladatele. 

Ale upozorňujeme, že rozdělení dosud v 
legislativě jednotně užívaného pojmu 
„tlumočník“ na skupinu tlumočníků a 
překladatelů podle formy realizované činnosti 
by mohlo v praxi přinést mnoho problémů. 
Předložený materiál se v žádné části nezabývá 
otázkou dopadu této změny na ostatní 
stávající zákony, které dosud pro označení 
tlumočnické i překladatelské činnosti 
používají pouze jediný pojem. Navíc podle 
ustálené judikatury, zejména Ústavního soudu 
(sjednocující stanovisko pléna Ústavního 
soudu Pl. ÚS-st. 20/05 zmiňuje i důvodová 
zpráva) právo na tlumočníka podle čl. 37 odst. 
4 Listiny základních práv a svobod 
nezahrnuje i právo na překlad písemných 
dokladů. Konkrétní úprava práva na 
tlumočníka (event. překladatele) v různých 
formách řízení před orgány veřejné správy je 
pak  
v jednotlivých procesních úpravách (trestní 
řád, občanský soudní řád, správní řád a jiné) 
ve velké míře rozdílná. S pojmem tlumočník 
však různým způsobem pracují i 
hmotněprávní předpisy (typicky trestní zákon, 
který v řadě ustanovení zahrnuje tlumočníky 
mezi osoby zvlášť chráněné). Změna 
vymezení pojmu tlumočník by tak měla být 
zohledněna i doprovodnými novelizacemi 

zakotveno, že kde tento zákon hovoří o 
tlumočníkovi, myslí se tím i překladatel, není-li 
dále stanoveno jinak. 

Není pravdou, že se zákon nezabývá vztahem 
k ostatním zákonům, tato problematika je upravena 
v ustanovení § 40.  

V ustanovení § 3 bude doplněn i „tlumočnický 
úkon“. 

V ustanovení § 3 bude vypuštěno slovo „dále“. 
Rovněž toto bude zdůvodněno v důvodové zprávě. 

Dosavadní znění § 3 bude označeno jako § 3 odst. 
1. 

Dosavadní § 1 odst. 3 bude přesunut do § 3 a bude 
označen jako odst. 2. 

Právní úprava zvlášť na tlumočníky a překladatele 
bude rozdělena v části týkající se přestupků. 

Součástí návrhu zákona bude i doprovodný zákon, 
kterým se mění zákon o správních poplatcích, 
trestní zákon, trestní řád, zákon o obětech trestných 
činů, zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů a živnostenský 
zákon, a to v souvislosti s přijetím zákona o 
soudních tlumočnících a soudních překladatelích.  
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těchto předpisů, tak aby bylo zřejmé, která 
ustanovení nadále dopadají pouze na 
tlumočníky a která rovněž na překladatele. 
Tuto problematiku však předkládaný materiál 
zcela opomíjí. 

  

  

4. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D K odkazům 

Odkazy na ustanovení jednotlivých paragrafů 
nejsou správně. Jedná se o odkazy v těchto 
ustanoveních: § 7 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 
2, § 12 odst. 1, odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 15 
odst. 2 a odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b), c), e), 
f), g), i), a l), a § 35 odst. 1 písm. c) a d), a § 
36 odst. 2. Všechna čísla paragrafů v těchto 
ustanoveních mají být zřejmě o dvě vyšší. 
Doporučujeme opravit. 
  

V podstatě ve všech ustanoveních § 34 a § 35 
jsou nesprávně uvedeny odkazy na ustanovení 
zákona, k jejichž porušení se daný přestupek 
vztahuje (patrně nebyl zohledněn posun 
některých ustanovení) - tedy: 

• v případě § 34 odst. 1 písm. b) je uveden 
odkaz na § 2 odst. 4 nebo 5 - ačkoliv se patrně 
jedná o porušení obecné povinnosti 
definované v § 4 odst. 1 nebo 2 (v § 2 ani 
odst. 4 a 5 nejsou) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. c) je uveden 
odkaz na § 17 odst. 1 nebo 2 - měl by být 
uveden § 19 odst. 1 nebo 2 (úprava povinnosti 

Vyhověno. 
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mlčenlivosti) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. e) uveden odkaz 
na § 16 - měl by být uveden § 18 (úprava 
vyloučení) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. f) uveden odkaz 
na § 19 - měl by být uveden § 21 (odmítnutí 
výkonu tlumočnické činnosti) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. g) uveden odkaz 
na § 23 odst. 4 - měl by být uveden § 25 odst. 
4 (pozastavení výkonu tlumočnické činnosti) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. i) uveden odkaz 
na § 25 odst. 3 - měl by být uveden § 27 odst. 
3 (úprava smluvní odměny) 

• v případě § 34 odst. 1 písm. l) uvedeny 
odkazy na § 2 odst. 6 a § 22 odst. 2 až 5 - 
měly by být uvedeny § 4 odst. 3 a § 24 odst. 2 
až 3 (úprava evidence tlumočnických a 
překladatelských úkonů) 

• v případě § 35 odst. 1 písm. c) uveden odkaz 
na § 17 odst. 2 - měl by být uveden § 19 odst. 
2 

• v případě § 35 odst. 1 písm. d) uveden odkaz 
na § 24 odst. 5 nebo 6 - měl by být uveden § 
26 odst. 5 nebo 6. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

5. D Není zcela jasné, proč je v zákoně „ČÁST 
PRVNÍ“, když zákon není členěn na části, 

Vyhověno. 
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resp. tato je jeho jedinou částí. Doporučujeme 
proto slova „ČÁST PRVNÍ SOUDNÍ 
TLUMOČNÍCI A SOUDNÍ 
PŘEKLADATELÉ“ z návrhu zákona 
vypustit. 

Původně návrh zákona měl obsahovat i část druhou 
až pátou, která by obsahovala návrh zákona, kterým 
se mění zákon o správních poplatcích, trestní 
zákon, trestní řád, zákon o obětech trestných činů, 
zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů a živnostenský zákon, a to 
v souvislosti s přijetím zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích. Následně 
došlo k přesunu těchto částí do doprovodného 
zákona k návrhu zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích. Označení část první bude 
z návrhu tohoto zákona vypuštěno. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

6. D Dáváme na zvážení, zda by, s ohledem na 
poměrně komplikovanou kontrolu odbornosti 
tlumočníků a překladatelů a také vzhledem k 
tomu, že každý jazyk podléhá neustálému 
vývoji a změnám, nebylo na místě  
do zákona nějakým způsobem zakotvit 
povinnost průběžného celoživotního 
vzdělávání tlumočníků a překladatelů, 
například ve spolupráci s již existující 
Komorou soudních tlumočníků ČR. 

Nevyhověno.  

Není v silách MSp a krajských soudů v tuto chvíli 
kontrolovat navíc ještě vzdělávání cca 3500 
tlumočníků a zajišťovat, aby byl pro ně vypsán 
dostatečný počet seminářů (protože jinak po nich 
nemůžeme požadovat povinnost se vzdělávat, 
pokud jim nezajistíme kde). Navíc by se jednalo o 
další zatížení tlumočníků, a to zejména finanční a 
pak i časové (nutnost brát si volno z práce apod.). 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

7. D K § 1 odst. 3  

Návrh zákona zavádí přiměřené použití 
ustanovení zákona také na soudního 
tlumočníka pro komunikaci s osobami 
neslyšícími, slepými a hluchoslepými. 
Vzhledem k tomu, jakým způsobem je 
upravena pozice českého znakového jazyka a 
komunikace s těmito osobami v zákoně  
č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 
neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění 

Vysvětleno. 

V případě neslyšících a hluchoslepých je důležitý 
tlumočník českého znakového jazyka a v případě 
slepých je důležitý překladatel do Braillova písma. 
Na oba případy se z důvodu odlišnosti způsobu 
tlumočení a překladu (oproti mluveným jazykům) 
bude vztahovat návrh zákona pouze přiměřeně. 
Žadatel o zápis do seznamu bude muset prokázat 
splnění potřebných odborných předpokladů tím, že 
předloží zcela jiné doklady, kterými prokáže svou 
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pozdějších předpisů, a i s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že znakový jazyk (správně „český 
znakový jazyk“) je zařazen na seznam jazyků 
v příloze č. 1 k návrhu doprovodné vyhlášky 
(kterou se stanoví seznam jazyků, požadované 
vzdělání a délka praxe pro výkon tlumočnické 
a překladatelské činnosti), lze tlumočníka z 
českého znakového jazyka považovat za 
řádného soudního tlumočníka ve smyslu 
navrhovaného zákona a pro tento způsob 
komunikace tedy není třeba zavádět 
přiměřené použití zákona. V případě ostatních 
způsobů komunikace ve smyslu zákona  
č. 155/1998 Sb. by pak bylo vhodnější pro 
odlišení využít výraz „prostředník“ zavedený 
v § 16 odst. 5 správního řádu. 

odbornou způsobilost.  

  

  

4. Ministerstvo 
zemědělství 

8. D K § 2 odst. 1  
Doporučujeme doplnit před slovo tlumočník 
slovo „soudní“ tak, jak je tomu  
i v odst. 2 u soudního překladatele a zavést 
legislativní zkratku. Podmínky pro zápis do 
seznamu jsou fakticky stejné a není žádné 
logický důvod, pro to, aby u překladatele byl 
přívlastek soudní a u tlumočníka nikoliv, a to 
tím spíše, že celá všechny předložené 
materiály (důvodová zpráva, návrhy 
prováděcích předpisů atd.) pracují s výrazem 
„soudní tlumočník“ a i samotný název 
navrhovaného zákona zní „o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích“. 
Současně dáváme ke zvážení, zda by z 
hlediska terminologie nabylo vhodnější 
zaměnit přívlastek „soudní 

Ad první připomínka 

Vyhověno. 

V ustanovení § 3 bude doplněn i „tlumočnický 
úkon“. 

V ustanovení § 3 bude vypuštěno slovo „dále“. 
Rovněž toto bude zdůvodněno v důvodové zprávě. 

Dosavadní znění § 3 bude označeno jako § 3 odst. 
1. 

Dosavadní § 1 odst. 3 bude přesunut do § 3 a bude 
označen jako odst. 2. 

Vzhledem k těmto změnám je možné akceptovat 
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(tlumočník/překladatel)“ za výraz „úřední“, 
neboť úprava je koncipována nejenom pro 
situace, kdy jako zadavatel překladu 
vystupuje soud, ale obecně na situace, kdy 
jako zadavatel vystupuje orgán veřejné moci. 
Klíčová je tu určitá forma „autorizace“ 
daného tlumočníka/překladatele pro tyto účely 
vázaná na vznik 
tlumočnického/překladatelského oprávnění a 
reprezentovaná jeho zápisem do seznamu. 

požadavek na zavedení legislativní zkratky 
soudního tlumočníka (dále jen „tlumočník“) 
v ustanovení § 2 odst. 1. 

Ad druhá připomínka 

Vysvětleno. 

Název „zákona o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích“ vychází především z toho, že ve 
většině případů dochází k ustanovování tlumočníka 
a překladatele pro účely soudního řízení. Navíc je 
tento tlumočník či překladatel jmenován soudem a 
jedná se už mj. i o poměrně zaužívaný pojem.  

Navíc ani v připomínce navrhovaný název „zákona 
o úředních tlumočnících a úředních překladatelích“ 
není zcela adekvátní, jelikož jak se píše v důvodové 
zprávě, podle návrhu tohoto zákona je možné, aby 
tlumočníka či překladatele využil nejen jakýkoliv 
orgán veřejné moci, ale i soukromoprávní subjekt. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

9. D K § 5  
Chybí vymezení legislativní zkratky 
„ministerstvo“. Nikde není před prvním 
užitím této zkratky definováno, že se jedná o 
Ministerstvo spravedlnosti. 

Vyhověno. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

10. D K § 9 odst. 1  
Doporučujeme specifikovat, zda se musí 
jednat o úmyslný trestný čin, popř. zda 
postačí i spáchání trestného činu z nedbalosti.  

Nevyhověno. 

Má se zde na mysli úmyslný trestný čin nebo 
trestný čin z nedbalosti. Tato specifikace byla 
z návrhu zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích zrušena podle připomínek 
k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích 
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a znaleckých ústavech, kdy připomínková místa 
požadovala tuto specifikaci z návrhu zákona 
vypustit. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

11. D K § 12 odst. 1 písm. b)  
Je zde chybný odkaz na § 5 odst. 2, který 
v navrhovaném znění neexistuje. Navrhujeme 
vyškrtnout text „složí jazykovou zkoušku 
podle § 5 odst. 2 a…“ a ponechat pouze „složí 
rozdílovou zkoušku“. Z přiložených 
dokumentů vyplývá, že fyzická osoba 
zamýšlená § 12 by měla složit pouze 
rozdílovou zkoušku, která je obdobná zkoušce 
vstupní. Z navrhovaného znění vyplývá, že by 
měla skládat zkoušky obě (užití spojky „a“).  

Částečně vyhověno. 

Chybný odkaz bude opraven. Avšak k vyškrtnutí 
textu nedojde, jelikož získal-li žadatel o vznik 
tlumočnického oprávnění v jiném státě EU 
oprávnění obdobné tlumočnickému oprávnění podle 
tohoto zákona, musí ještě složit nejen rozdílovou 
zkoušku, kterou se ověří znalosti právních předpisů 
potřebných pro výkon tlumočnické činnosti, 
náležitosti tlumočnického úkonu etc., ale i 
jazykovou zkoušku, kterou se ověří znalost českého 
jazyka v rozsahu nutném pro výkon tlumočnické 
činnosti, jakožto jednu z podmínek pro vznik 
tlumočnického oprávnění podle ustanovení § 7 
odst. 1 písm. g). Rozdílová zkouška je obdobná 
zkoušce vstupní, nikoliv jazykové. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

12. D K § 15 odst. 4 

Není jasné, zda osoba provádějící jednorázově 
tlumočnický úkon musí být také povinně 
pojištěna podle § 16. 

Vysvětleno. 

Co se týká tlumočnické činnosti ad hoc, tlumočníci 
provádějící jednorázově tlumočnickou činnost 
nemusí být pojištěni. Bude to zcela dobrovolná 
záležitost. V návrhu zákona bude za středníkem 
uvedeno, že v těchto případech nemusí být pojištěni 
(např. soud by totiž nemusel nikoho u minoritních 
jazyků sehnat). 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

13. D K § 25 odst. 4  

Dáváme na zvážení, zda by i v případě 
pozastavení tlumočnického oprávnění nebylo 
na místě zakotvit povinnost tlumočníka k 

Částečně vyhověno. 

V případě tlumočení toto považujeme za 
nadbytečné, neboť tlumočník zpravidla žádné 
podklady nemá, max. si něco ofotí ze spisu, což 
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vrácení podkladů, které má u sebe, jak je 
tomu v případě výmazu nebo vyškrtnutí podle 
§ 26 odst. 5. 

přepokládáme, že není potřeba vracet. U 
překladatelů, kteří mohou disponovat i originály 
překládaných dokumentů zvážíme zapracování této 
změny. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

14. D K § 26 odst. 4  

Dáváme na zvážení, zda by důvodem pro 
výmaz tlumočníka ze seznamu nemělo být 
také prohlášení tlumočníka za mrtvého, v 
důvodové zprávě je tato varianta uvedena, ale 
ve vlastním textu navrhovaného zákona ne. 

Vysvětleno. 

Není potřeba doplňovat situaci, kdy je tlumočník 
prohlášen za mrtvého, protože v takovém případě se 
na něj hledí podle občanského zákoníku jako by 
zemřel (§71).  

4. Ministerstvo 
zemědělství 

15. D K § 33  

Návrh zákona zavádí možnost zřídit poradní 
sbory pro tlumočnickou činnost nebo pro 
jednotlivé jazyky, jejich působnost je však 
stanovena velice obecně a není dostatečně 
provázána s ostatními ustanoveními návrhu 
zákona ani prováděcí vyhlášky. Například § 
31 upravující výkon dohledu nad prováděním 
tlumočnické činnosti ve svém odst. 2 
předpokládá pouze prověřování souladu 
prováděné tlumočnické činnosti se zákonem a 
jeho prováděcími předpisy, ale nezmiňuje 
možnost kontroly odborné úrovně překladů ve 
spolupráci s poradními sbory. Stejně tak v 
důvodové zprávě je uvedena možnost 
spolupráce s nimi při realizaci vstupních testů 
nebo rozhodování o přestupcích tlumočníků, 
ale vlastní ustanovení, které tuto oblast 
upravují, již takovou možnost neuvádějí. 
Podle dosavadní právní úpravy (§ 16 zákona 
č. 36/1967 Sb.) byla sice zakotvena možnost 

Vysvětleno. 

Působnost poradních sborů je stanovena pouze 
obecně, jelikož zákon nemusí pamatovat na 
všechny možné situace, které mohou nastat 
v souvislosti s potřebou řešení odborných otázek 
týkajících se výkonu tlumočnické činnosti. 
V důvodové zprávě uváděný výčet případů, v nichž 
může vyvstat potřeba zřízení poradních sborů, je 
demonstrativního charakteru. Tyto poradní sbory 
jsou zřizovány pouze v případě potřeby, tj. vznikne-
li potřeba, aby vypomohly svým zřizovatelům, a to 
například při vstupní zkoušce (např. členové 
poradních sborů mohou přednášet v rámci školení 
předcházejícího testu), při výkonu dohledu a 
následného řízení o přestupku jakožto sankci za 
protiprávní jednání v oblasti správního práva, či 
v případě podané stížnosti na soudního překladatele 
při přezkumu překladatelského úkonu. 
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zřizovat sbory pro znalecké otázky, ale jejich 
působnost na tlumočníky žádným způsobem 
nedopadla. Tuto úpravu zčásti převzal i 
předkládaný návrh nového zákona o znalcích, 
ale v této oblasti úpravy je situace odlišná 
vzhledem k tomu, že součástí plánovaných 
vstupních testů znalců je zvláštní (odborná) 
část, na níž se poradní sbory podílejí a dále by 
měly spoluvytvářet standardy a postupy pro 
činnost znalců. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

16. D K § 34 odst. 1 
Doporučujeme doplnit i možnost, že 
překladatel provádí tlumočnickou činnost. 
Z navrhovaného znění vyplývá, že 
přestupkem je pouze skutečnost, že tlumočník 
provádí překladatelskou činnost a nikoli již 
naopak. Podle § 3 se tlumočníkem rozumí i 
překladatel, ale v daném případě nemůže být 
tato fikce použita, neboť pak by se překladatel 
dopustil přestupku tím, že by vykonával 
překladatelskou činnost. 

Vysvětleno. 

  

V rámci vypořádání připomínek s povinnými místy 
bylo dohodnuto, že připomínky týkající se 
přestupků budou dodatečně konzultovány a 
vypořádány s  MV. K vypořádání s MV došlo dne 
27.9.2016. Připomínky MV budou do návrhu 
zákona a do DZ zapracovány.  

5. Ministerstvo kultury 1. D Obecně ke členění návrhu 

Upozorňujeme předkladatele, že v řadě 
ustanovení zákona je odkazováno na chybná 
čísla paragrafů, číslování je posunuté. Např. v 
§ 7 odst. 1 písm. d) je odkazováno na § 24 
odst. 2 písm. d), správně má být ale uvedeno § 
26 odst. 2 písm. d). Tyto nesrovnalosti se 
objevují také v § 11, § 12, § 15, § 34, § 35 a § 
36. S tím pak souvisí nesprávné odkazy na 
ustanovení zákona ve zvláštní části důvodové 
zprávy (namátkou se jedná například 

Vyhověno. 
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o odkazy na zákon v textu k § 7, § 10 nebo § 
21). Z tohoto důvodu doporučujeme 
důkladnou revizi odkazů na jednotlivá 
ustanovení zákona. 

5. Ministerstvo kultury 2. D K § 5 

Vzhledem k tomu, že návrh nezavádí 
legislativní zkratku pro Ministerstvo 
spravedlnosti, doporučujeme ji zapracovat 
zde, tedy v místě prvního výskytu těchto slov. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo kultury 3. D K § 13 odst. 2 a § 24 odst. 4 

Není zcela zřejmé, zda přístup do neveřejné 
části seznamu/evidence mají mít pouze 
Ministerstvo spravedlnosti a jednotlivé 
krajské soudy, které daného tlumočníka nebo 
překladatele zapsaly, anebo všechny krajské 
soudy. 

Vysvětleno. 

Evidence i seznam budou vedeny centrálně. 
S ohledem na praktičnost budou mít přístup 
pochopitelně všechny krajské soudy v plném 
rozsahu, aby si mohly navzájem kupříkladu sdílet 
informace o zahájení řízení o přestupku. I 
z technického hlediska by bylo zřejmě daleko 
obtížnější, kdyby každý krajský soud měl mít 
přístup do seznamu nebo evidence pouze v určitém 
rozsahu. Je potřeba si uvědomit, že jeden tlumočník 
může mít příslušných více soudů pro různě obory a 
tyto soudy musí mít možnost mezi sebou sdílet 
informace. 

5. Ministerstvo kultury 4. D K § 34 odst. 1 písm. a) 

Zde bude nutné upravit dikci zákona tak, aby 
bylo zřejmé, že pouhé provádění 
překladatelské činnosti není možné 
kvalifikovat jako přestupek. Mělo by být 
doplněno, s jakými ustanoveními zákona musí 
provádění překladatelské činnosti být 
v rozporu, aby mohlo být posouzeno jako 

Vysvětleno. 

V rámci vypořádání připomínek s povinnými místy 
bylo dohodnuto, že připomínky týkající se 
přestupků budou dodatečně konzultovány a 
vypořádány s  MV. K vypořádání s MV došlo dne 
27.9.2016. Připomínky MV budou do návrhu 
zákona a do DZ zapracovány. 
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přestupek.   
5. Ministerstvo kultury 5. D K obecné části důvodové zprávy – bodu 4 

Upozorňujeme na dva překlepy ve dvanáctém 
odstavci (str. 8), kde se zjevně jedná o výklad 
teleologický, ale je uveden výklad 
„teologický“.  

Vyhověno. 

5. Ministerstvo kultury 6. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 1 
odst. 2 

Navrhujeme přeformulovat předposlední větu 
tak, aby bylo zřejmé, že jiná překladatelská 
činnost než podle tohoto zákona vykonávaná 
subjektem oprávněným provádět 
překladatelskou činnost sama o sobě není 
přestupkem, ale že jako přestupek bude 
vyhodnoceno případné označení jiné listiny, 
než je překladatelský úkon, překladatelskou 
pečetí. 

Nevyhověno. 

  

Formulace obsažená v DZ se jeví srozumitelně. 

5. Ministerstvo kultury 7. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 2 
odst. 1 a 2 

Doporučujeme na konec poslední věty doplnit 
slova „, na kterou nemá oprávnění“, neboť § 2 
odst. 3 zákona vyloženě uvádí, že osoba může 
být zapsána v seznamu zároveň jako 
tlumočník a překladatel, a tedy nic nebrání 
tomu, aby tlumočník vykonával 
překladatelskou činnost, má-li k ní oprávnění. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo kultury 8. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 23 
odst. 3 

Vyhověno. 
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Ve druhé větě navrhujeme nahradit slovo 
„tlumočníky“ slovem „překladatele“. 

5. Ministerstvo kultury 9. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 30 

Druhá věta druhého odstavce obsahuje oproti 
textu návrhu normy jinou lhůtu pro úhradu 
odměn a náhrad (30 dní dle DZ, 15 dní dle 
zákona).  

Vyhověno. 

DZ bude opravena podle návrhu zákona na 15 
denní lhůtu pro úhradu odměn a náhrad. 

5. Ministerstvo kultury 10. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 36 
odst. 3 

Zde si dovolujeme upozornit, že předložené 
znění zákona má v § 36 pouze dva odstavce. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo kultury 11. D K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace, části 1.5. 

Upozorňujeme na překlep v druhém odstavci, 
kde se zjevně má jednat o tlumočnické a 
překladatelské odvětví, ale je uvedeno odvětví 
znalecké. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo financí 1. Z Obecně 
Upozorňujeme na nesoulad mezi zněním 
důvodové zprávy a návrhem zákona, který je 
třeba odstranit. Důvodová zpráva uvádí, že za 
připuštění ke vstupní zkoušce bude žadatel o 
zápis hradit správní poplatek ve výši 3 000 
Kč, a to podle zákona o správních poplatcích. 
Předložený materiál však neobsahuje žádnou 
změnu zákona o správních poplatcích, ani 
není doprovázen změnovým zákonem, který 
by ji obsahoval. Proto je třeba materiál buď 
doplnit o novelu zákona o správních 
poplatcích, jejímž obsahem bude zakotvení 

Vyhověno. 
K materiálům bude doplněn doprovodný zákon 
k návrhu zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích, kterým dojde ke změně 
zákona o správních poplatcích. V příloze k zákonu 
o správních poplatcích se za položku 22 vkládá 
nová položka č. 22A, která zní:  

konání vstupní zkoušky podle zákona o 
soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích nebo její opakování   
                    3 000 Kč 
 

Již bylo konzultováno s Ministerstvem financí 
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poplatku za vstupní zkoušku žadatelů o zápis 
do seznamu tlumočníků a soudních 
předkladatelů do přílohy tohoto zákona, nebo 
příslušnou pasáž o správním poplatku z 
důvodové zprávy vypustit. 
V případě, že bude doplněna novela zákona o 
správních poplatcích, je třeba trvat na tom, 
aby bylo do tvorby této části návrhu zákona 
zapojeno Ministerstvo financí jako ústřední 
správní úřad pro poplatky. 

v rámci vypořádání připomínek k návrhu zákona o 
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech. Tento doprovodný zákon však bude 
pouze jeden společný pro oba nově navrhované 
předpisy (tedy jak pro návrh zákona o znalcích, tak 
pro návrh zákona o tlumočnících). 
 

6. Ministerstvo financí 2. Z Obecně ke zmocňovacím ustanovením 
V případě zmocňovacích ustanovení je třeba 
vyhnout se při jejich formulaci dikci 
„podrobnosti stanoví“, která podle našeho 
názoru nedostatečně naplňuje ústavní 
požadavek na to, aby meze prováděcího 
předpisů byly stanoveny zákonem (čl. 79 odst. 
3 Ústavy). Současně doporučujeme uvádět 
jednotlivá zmocnění vždy v konkrétních 
ustanoveních, nikoliv na konci zákona ve 
společných ustanoveních. Vzhledem k 
uvedenému navrhujeme § 41 z návrhu zákona 
vypustit a v jednotlivých ustanoveních návrhu 
důsledně vymezit věci, které mají být 
vyhláškou upraveny a rozsah této úpravy, jak 
to ukládá čl. 49 odst. 1 písm. b)  LPV. 

Částečně vyhověno. 
S ohledem na judikaturu Ústavního soudu (např. 
nález Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, bod 49) 
budou jednotlivá ustanovení návrhu zákona 
obsahující odkaz na prováděcí vyhlášku doplněna o 
důslednější vymezení věcí, které mají být 
vyhláškou upraveny a rozsah této úpravy. 

6. 
 

Ministerstvo financí 3. Z K § 11 
Z dikce ustanovení není patrné, kdo bude 
vstupní zkoušku organizovat. Uvedení 
organizátora pouze v důvodové zprávě 
nepovažujeme za dostatečné a domníváme se, 
že je tuto úpravu třeba zakotvit přímo do textu 
zákona. 

Částečně vyhověno.  
V ustanovení § 11 odst. 1 je uveden odkaz na 
prováděcí vyhlášku, ve které budou upraveny 
podrobnosti týkající se vstupní zkoušky. Tedy i to, 
že vstupní zkoušku bude organizovat výhradně 
Justiční akademie (popř. ve spolupráci s krajskými 
soudy – resp. např. v prostorách krajského soudu). 
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V zákoně bude pouze upraveno, že organizátorem 
vstupní zkoušky bude Justiční akademie. 

6. Ministerstvo financí 4. Z K  § 16 
Podle tohoto ustanovení má tlumočník 
povinnost „být pojištěn pro případ 
odpovědnosti za újmu způsobenou v 
souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti po 
celou dobu výkonu tlumočnické činnosti tak, 
aby výše pojistných částek byla úměrná 
možným škodám a újmám, které lze v rozumné 
míře předpokládat“. Toto ustanovení je vágní, 
nedává žádnou právní jistotu, že sjednaný 
limit pojistného plnění je v souladu se 
zákonem a není v souladu s následujícím 
textem, který správně pracuje s výrazem 
"limit pojistného plnění" a nikoli s termínem 
"pojistná částka", který se v neživotním 
pojištění používá zejména v pojištění majetku, 
kdy je v době sjednání pojištění známá jeho 
hodnota jako horní hranice pojistného plnění. 
V rozporu s tím má ministerstvo stanovit 
vyhláškou minimální limit pojistného plnění 
pro jednotlivé jazyky, aniž by bylo zákonem 
vymezeno, čím se má v dané věci řídit, resp. 
jaký je důvod pro stanovení rozdílných limitů 
u jednotlivých jazyků. Podle našeho názoru je 
spíše rozdíl v charakteru tlumočení, kdy míra 
pojistného rizika bude vyšší v případě 
chybného tlumočení v záležitostech s možnou 
vyšší škodou, např. při uzavírání obchodních 
smluv. 
Tlumočník má doložit doklad o uzavřeném 
pojištění, což zákon nijak nespecifikuje. 

Vysvětleno. 
Stejná formulace je navrhována i v návrhu zákona o 
znalcích. Konkrétní limity pojistného plnění budou 
upraveny až vyhláškou, stejně tak jako v případě 
znalců. Máme za to, že obdobné formulace týkající 
se pojištění obsahují i jiné profesní předpisy jako 
kupříkladu zákon o advokacii. Nicméně 
formulačním úpravám se v zásadě nebráníme, 
budou-li odůvodněné a budou-li odpovídat jiným 
právním předpisům, které se zabývají obdobnými 
profesními skupinami. Na stanovení konkrétních 
limitů pojistných plnění až ve vyhlášce však 
trváme.  
Tlumočník má doložit doklad o uzavření povinného 
pojištění příslušnému krajskému soudu. Tlumočník 
musí být pojištěn po celou dobu výkonu 
tlumočnické činnosti podle zákona, resp. podle 
vyhlášky. Dále zákon stanoví podrobnosti o tom, 
v jakých termínech se doklad o pojištění v různých 
situacích dokládá.  
Prakticky totožnou úpravu obsahuje i zákon o 
advokacii. Tlumočník je povinen doložit jakoukoli 
změnu, neboť příslušný krajský soud musí mít 
celou dobu výkonu tlumočnické činnosti postaveno 
najisto, že je tlumočník pojištěn. Pokud by nebyl, 
jedná se o důvod pro vyškrtnutí ze seznamu. 
 
Co se týká tlumočnické činnosti ad hoc, tlumočníci 
provádějící jednorázově tlumočnickou činnost 
nemusí být pojištěni. Bude to zcela dobrovolná 
záležitost. V návrhu zákona bude za středníkem 
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Upozorňujeme, že stejnou úlohu může plnit 
pojistka podle § 2775 až 2788 občanského 
zákoníku. Doklad má být předložen soudu do 
konce kalendářního roku předcházejícího 
roku, na něž se pojištění vztahuje, avšak 
pojistná doba se nemusí shodovat 
s kalendářním rokem. V žádném případě 
nelze akceptovat povinnost doložit změny, 
aniž by zákon alespoň v obecné rovině 
vymezil, o jaké změny se jedná. Příkladem 
může být zánik pojištění, odstoupení od 
smlouvy, změna limitu pojistného plnění atp. 

uvedeno, že v těchto případech nemusí být pojištěni 
(např. soud by totiž nemusel nikoho u minoritních 
jazyků sehnat). 
 
Do důvodové zprávy bude dopsáno, že tlumočník či 
překladatel se musí dopojistit v případě, že bude 
provádět tlumočnický nebo překladatelský úkon, 
který se týká např. uzavření kupní smlouvy, ve 
které bude uvedena vysoká kupní cena. 

6. Ministerstvo financí 5. Z K § 33  
Není jasné, zda funkce člena poradního sboru 
je čestnou funkcí. Dále není řečeno, na co 
mají členové poradních sborů nárok (např. na 
úhradu cestovních výdajů). Tyto otázky je 
podle našeho názoru třeba vyřešit. 

Vysvětleno. 
Podrobnosti týkající se členů poradních sborů 
budou uvedeny ve vyhlášce. Člen poradního sboru 
by měl za svou činnost dostávat odměnu, s čímž 
počítá i důvodová zpráva. Důvodová zpráva bude 
více rozvedena. 

6. Ministerstvo financí 6. Z K důvodové zprávě 
Požadujeme do důvodové zprávy doplnit, že 
veškeré výdaje spojené s aplikací 
navrhovaného zákona budou uhrazeny v 
rámci limitů, které budou pro kapitolu 
Ministerstva spravedlnosti stanoveny v 
příslušných rozpočtových dokumentech. 
Co se týče uvažovaného posílení 10 míst a 
prostředků na platy včetně příslušenství ve 
výši 5,67 mil. Kč pro ústřední orgán 
Ministerstva spravedlnosti respektive 16 
civilních míst a prostředků na platy včetně 
příslušenství ve výši 6,95 mil Kč pro soudy, 
zásadně s tímto nesouhlasíme. 
Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti 

Nevyhověno.  
 
ROZPOR. 
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vykazuje za období leden – červen 2016 
neobsazenost ve výši 212 míst, tj. 39,11 %. 
Soudy v kategorii civilních zaměstnanců 
aktuálně vykazují neobsazenost ve výši 645 
míst, tj. 6,59 %. Je nepochybné, že je v silách 
rozpočtové kapitoly Ministerstvo 
spravedlnosti zajistit tuto prioritu v rámci 
neobsazených míst a úspor, které 
neobsazenost generuje. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme 
upravit materiál a návrh usnesení vlády o 
jednoznačné stanovení, že návrh 
nepředstavuje navýšení personálních kapacit 
nad rámec stávajících parametrů státního 
rozpočtu v platové oblasti a že veškeré 
případné dopady budou zajištěny v rámci 
stávajících personálních kapacit a prostředků 
na platy v kapitole Ministerstvo spravedlnosti. 

6. Ministerstvo financí 7. D K § 1  
V § 1 odst. 1 se vymezuje pojem 
„tlumočnická činnost“, uvádí se, co se pod 
tímto pojmem rozumí. V závěru vymezení 
tohoto pojmu se pro celé dosavadní vysvětlení 
zavede legislativní zkratka „tlumočnická 
činnost“. Dle našeho názoru tato legislativní 
zkratka s ohledem na skladbu legislativního 
textu nedává smysl a doporučuje se její 
vypuštění, resp. není nutné tvořit legislativní 
zkratku toho, co je definováno jako pojem. 
Totéž platí pro i pro § 1 odst. 2, pokud jde o 
legislativní zkratku „překladatelská činnost“. 

Vyhověno.  
Legislativní zkratka tlumočnické činnosti a 
překladatelské činnosti bude vypuštěna. 

6. Ministerstvo financí 8. D K § 3 
Upozorňujeme, že z § 3 návrhu zákona 

Vyhověno. 
V návrhu zákona bude zakotveno (konkrétně v 
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nevyplývá, že by se pod pojmem tlumočnický 
úkon rozuměl i překladatelský úkon. Přesto je 
v textu návrhu pojem nevhodně užíván. 
Například návětí § 24 odst. 2 by podle našeho 
názoru mělo být doplněno o „překladatelský 
úkon“. Pojmově správně by měly být uvedeny 
oba možné druhy úkonů. 
Tato problematika se táhne napříč 
navrhovaným zákonem, tudíž by bylo vhodné 
buď uvést rozlišení jednotlivých úkonů v 
každém jednotlivém ustanovení, anebo 
zakotvit v § 3, že kde se dále v zákoně hovoří 
o tlumočnickém úkonu, rozumí se tím i úkon 
překladatelský. 

ustanovení § 3), že kde se dále v zákoně hovoří o 
tlumočnickém úkonu, rozumí se tím i úkon 
překladatelský, není-li výslovně uvedeno jinak. 

6. Ministerstvo financí 9. D K § 2, § 4 
Doporučujeme specifikovat, kam může být 
tlumočník zapsán, resp. že se tento zápis 
vztahuje k seznamu soudních tlumočníků a 
soudních překladatelů. V textu zákona se 
běžně používá spojení „zapsán do seznamu“. 
Totéž platí pro § 4. 

Vysvětleno. 
V ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) je zavedena 
legislativní zkratka „seznam“. 

6. Ministerstvo financí 10. D K § 4  
V § 4 odst. 1 navrhujeme úvodní ustanovení 
změnit na „Tlumočník je povinen provádět 
tlumočnickou činnost s odbornou péčí, 
zejména...“. Dle našeho názoru je primární 
pojem výkonu s obornou péčí, který 
jednoznačně normuje skutečnost, že se 
tlumočník hlásí příslušností k určitému 
povolání nebo stavu. 

Nevyhověno. 
Tlumočnická činnost má být vykonávána řádně a 
včas. Pod pojem řádného výkonu této činnosti lze 
podřadit činnost, která je vykonávána s odbornou 
péčí. 

6. Ministerstvo financí 11. D K § 5 
Upozorňujeme, že v § 5 se užívá legislativní 
zkratky „ministerstvo“, aniž by tato zkratka 

Vyhověno. 
Legislativní zkratka Ministerstva spravedlnosti 
bude zavedena v ustanovení § 5. 
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byla v předchozím textu zavedena. Z 
legislativního textu tedy není zřejmé, jaké 
ministerstvo má v této oblasti pravomoc.  

6. Ministerstvo financí 12. D K § 7 odst. 1 písm. g)  
Doporučujeme slovo „prokáže“ nahradit 
slovem „prokázala“. 

Vyhověno. 
 

6. Ministerstvo financí 13. D K § 8  
Doporučujeme za slova „Seznam jazyků,“ 
vložit slovo „požadovaného“. 

Vyhověno. 
Bude formulačně upraveno tak, aby bylo zřejmé, že 
„požadované“ se vztahuje ke vzdělání i praxi. 

6. Ministerstvo financí 14. D K § 10 odst. 2 
Navrhujeme následující znění věty druhé: „ 
V žádosti se uvede jazyk, pro který tlumočník 
žádá o zápis do seznamu, a to podle seznamu 
jazyků uvedených ve vyhlášce.“ 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo financí 15. D K § 13 odst. 1 
Doporučujeme na konci první věty středník 
nahradit tečkou, slovo „tento“ vypustit a 
druhou větu začít slovem „Seznam…“. 

Nevyhověno. 

6. Ministerstvo financí 16. D K § 14 
Vzhledem ke skutečnosti, že tlumočníkem 
nebo překladatelem může být dle § 7 odst. 1 
návrhu zákona pouze fyzická osoba, se 
doporučuje ponechat v § 14 odst. 1 písm. a) 
uvedení pouze jména, nikoliv názvu. Pojem 
název je v občanském zákoníku použit pouze 
jako označení právnické osoby. 
Dále se doporučuje upřesnit, že do seznamu 
se jako neveřejný údaj zapisuje dle § 14 odst. 
3 písm. c) „údaj o“ zahájení správního řízení 
podle tohoto zákona. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo financí 17. D K § 15 odst. 2 a 3 
V odstavci 2 navrhujeme následující znění 
věty první „Osoba ustanovená podle odstavce 

Částečně vyhověno. 
 
Ad § 15 odst. 2  
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1 složí do rukou orgánu, který ji ustanovil, 
slib podle § 5 odst. 1 písm. i).“ Dále 
doporučujeme středník nahradit tečkou a další 
větu začít velkým písmenem. 
V odstavci 3 doporučujeme slovo „na 
základě“ nahradit slovem „podle“. 

Vyhověno 
 
Ad § 15 odst. 3 
Nevyhověno 
Podle Legislativních pravidel vlády vyhlášky jako 
prováděcí předpisy smí být vydávány jen na 
základě výslovného zmocnění zákonem. 

6. Ministerstvo financí 18. D K § 17 a § 20 odst. 2 
Doporučujeme na konci první věty středník 
nahradit tečkou a další větu začít velkým 
písmenem. 

Nevyhověno. 

6. Ministerstvo financí 19. D K § 17, § 27  
V těchto ustanoveních se hovoří o 
tlumočnické doložce, resp. o jejích 
náležitostech. Tato doložka však není blíže 
specifikována. Předpokládáme, že náležitosti 
doložky stanoví prováděcí předpis, nicméně 
základní vymezení tlumočnické doložky by 
mělo být obsaženo v zákoně. 

Nevyhověno. 
Není zřejmé, co by se mělo rozumět pod pojmem 
základní vymezení tlumočnické doložky.  

6. Ministerstvo financí 20. D K § 21  
Dikce odstavce 1 se nám jeví jako 
nadbytečná, proto navrhujeme text odstavce 1 
a 2 sloučit do jednoho odstavce 
v následujícím znění: „Je-li zadavatelem 
orgán veřejné moci, je tlumočník oprávněn 
odmítnout provést tlumočnický úkon, 
pokud…“. 

Nevyhověno. 
Rozdělení do dvou odstavců je zcela adekvátní a 
lépe zdůrazňuje povinnost, resp. zákaz tlumočníka 
odmítnout bezdůvodně vykonat tlumočnický úkon 
pro orgán veřejné moci, na což jsou pak následně 
navázány i sankce. Na základě vypořádání 
zásadních připomínek s povinnými místy dojde 
navíc k úpravě formulace § 21 odst. 1 a odst. 2. 
 
Do ustanovení § 21 odst. 2 bude doplněno nové 
písmeno  
„e) mu mimořádné povinnosti zaměstnance 
neumožnují provést úkon řádně a včas“. 
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Viz vypořádání MZV. 
6. Ministerstvo financí 21. D K § 23  

V § 23 odst. 2, který se vztahuje k 
překladatelské činnosti, se v předposlední větě 
stanovují požadavky vztahující se k 
tlumočníkovi. Doporučujeme z tohoto 
pohledu ustanovení zrevidovat. 
Dále považujeme za problematické rozlišení 
tlumočnické činnosti 
a tlumočnických/překladatelských úkonů. 
Název paragrafu zní  „Způsob provedení 
tlumočnického a překladatelského úkonu“, 
avšak odstavec 1 je uvozen větou  
„Tlumočnickou činnost lze vykonávat pouze 
…“ Zde by bylo vhodnější uvést 
„Tlumočnický úkon lze provést pouze …“ a 
to i s ohledem na to, že pod pojem 
tlumočnická činnosti spadá dle § 3 návrhu 
zákona jak činnost tlumočnická, tak 
překladatelská a právě v tomto ustanovení má 
dojít k jejich odlišení. Obdobněji v 
následujících ustanoveních. 

Vyhověno. 
 
Ad § 23 odst. 2 
V předposlední větě bude přepsáno na „jméno 
překladatele“ a „označení překladatel“. 
 
Ad § 23 odst. 1 
Uvození věty v tomto odstavci bude začínat: 
„Tlumočnický úkon lze provádět pouze …“. 
 
Ad § 23 odst. 2 
Uvození věty v tomto odstavci bude začínat:  
„Překladatelský úkon lze provádět pouze …“. 

6. Ministerstvo financí 22. D K § 26  
V § 26 odst. 4 dáváme ke zvážení, zda by se 
neměla výslovně řešit situace při prohlášení 
za mrtvého. 
Upozorňujeme, že k výmazu ze seznamu 
tlumočníků dojde i pokud tlumočník zemřel. 
V tomto případě však nepřipadá v úvahu 
naplnění povinnosti vrátit tlumočnickou 
pečeť, která je stanovena v § 26 odst. 6.  

Nevyhověno. 
Není potřeba doplňovat situaci, kdy je tlumočník 
prohlášen za mrtvého, protože v takovém případě se 
na něj hledí podle občanského zákoníku jako by 
zemřel (§71). Je pravdou, že v tomto případě není 
možné vrátit tlumočnickou pečeť. Předpokládáme, 
že ale tlumočnickou pečeť vrátí buď dědicové, 
popř. že tlumočnická pečeť nebude navrácena, ale 
jelikož je nepřenosná, domníváme se, že případným 
nevrácením pečeti by neměla vzniknout škoda. 
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6. Ministerstvo financí 23. D K § 27, § 28 
Doporučujeme § 27 odst. 5 týkající se plátců 
daně z přidané hodnoty upravit tak, aby bylo 
jasnější, že pouze v případě, že se jedná o 
plátce, bude odměna zvýšena o daň z přidané 
hodnoty, a to například takto: „pokud je 
tlumočník povinen z odměny odvést tuto daň 
podle zákona o dani z přidané hodnoty“. 
Totéž platí pro § 28 odst. 4. 

Vyhověno.  
Ustanovení bude upraveno tak, aby lépe 
vystihovalo zamýšlený cíl. 

6. Ministerstvo financí 24. D K § 28  
Doporučujeme v ustanovení § 28 odst. 1 
nahradit text „náhradu za promeškaný čas“ 
zavedenou formulací „náhrada za ztrátu 
času“, která se dále v legislativním textu 
užívá. 
Z dikce § 28 odst. 3 není jasné, kdo má nárok 
na náhradu. 

Ad odst. 1 
Vyhověno 
Bude přeformulováno na „náhrada za ztrátu času“. 
 
Ad odst. 3 
Vysvětleno 
Nárok na náhradu hotových výdajů a náhradu za 
ztrátu času má ten, kdo konzultanta přibral. 
Odstavec bude přeformulován, aby bylo 
jednoznačné, kdo má nárok na náhradu. 

6. Ministerstvo financí 25. D K § 34  
Je třeba změnit případně doplnit formulaci § 
34 odst. 1 písm. a). S ohledem na ustanovení 
§ 3, dle kterého tam, kde se hovoří 
o tlumočníkovi, je možné si doplnit i 
překladatele, by při užití tohoto pravidla 
mohla být norma vykládána tak, že 
překladatel se dopustí přestupku tím, že 
provádí překladatelskou činnost, což postrádá 
smysl.  
S ohledem na přehlednost doporučujeme 
zvážit členění § 34 odst. 2 na písmena.  

Nevyhověno. 
Domníváme se, že je zcela logické, že překladatel 
nebude trestán za výkon překladatelské činnosti a 
není pro to potřeba toto ustanovení měnit a činit ho 
tak více zmatečným. Ale v reakci na připomínku 
MV budou přestupky ještě konzultovány a zřejmě 
budou vytvořeny dva samostatné odstavce 
skutkových podstat zvlášť pro překladatele a zvlášť 
pro tlumočníky. Odstavec dva považujeme za 
dostatečně přehledný a členění na písmena 
považujeme za nadbytečné. 
V rámci vypořádání připomínek s povinnými místy 
bylo dohodnuto, že připomínky týkající se 
přestupků budou vypořádány s  MV.  
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6. Ministerstvo financí 26. D K § 35 odst. 1 
Doporučujeme slova „fyzická, právnická nebo 
podnikající fyzická“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Vyhověno jinak. 
Formulace „Jiná fyzická, právnická nebo 
podnikající fyzická osoba“ bude nahrazeno pojmem 
„Jiná osoba“. 

6. Ministerstvo financí 27. D K § 36 odst. 1 
Doporučujeme slova „fyzických, právnických 
a podnikajících fyzických“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Vyhověno jinak.  
Formulace „Jiná fyzická, právnická nebo 
podnikající fyzická osoba“ bude nahrazeno pojmem 
„Jiná osoba“. 

6. Ministerstvo financí 28. D K § 42 a § 43 odst. 1 
Je třeba slova „podle dosavadních právních 
předpisů „ a „podle dosavadní právní úpravy“ 
nahradit odkazem na konkrétní právní předpis 
(čl. 51 Legislativních pravidel vlády). 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo financí 29. D K § 43 
Doporučujeme v odstavci 2 slova „ve stejném 
jazyce“ nahradit slovy „pro stejný jazyk“ a 
zaměnit pořadí odstavce 2 a 3. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo financí 30. D K hlavě VI  
Doporučujeme vypustit členění této hlavy na 
díly. 

Nevyhověno. 
 

6. Ministerstvo financí 31. D K § 44 
Upozorňujeme na skutečnost, že zákon č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, je 
navržen ke zrušení již v návrhu zákona o 
znalcích. Pro případ, že zrušovací ustanovení 
zůstane v tomto návrhu zákona, je třeba zrušit 
i jednotlivé novely předmětného zákona. 

Nevyhověno. 
 

6. Ministerstvo financí 32 D Obecně 
Upozorňujeme na nevhodnost užívání zkratky 
slova „případně“ v § 24 odst. 2 písm. g). K 
tomu lze odkázat na čl. 40 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády.   
Upozorňujeme na uvádění nesprávných 

Vyhověno. 
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odkazů v legislativním textu, např. v § 7 odst. 
1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12, § 15 odst. 2 a 3, 
§ 34, § 35, § 36 odst. 2. Doporučuje se tyto 
odkazy zrevidovat. 
Dále doporučujeme upravit gramatické a 
stylistické nepřesnosti, např. v § 1 odst. 1 větě 
druhé je třeba za slovo „provozu“ vložit 
chybějící čárku; v § 10 odst. 3 je namísto 
čárky uveden středník; v § 20 odst. 1 by se 
formulace „Orgány veřejné moci“ měla užít v 
jednotném čísle; v § 23 odst. 1 je třeba 
nahradit slovní vyjádření čísla „dva“ 
arabským číslem; v § 34 odst. 1 písm. e) je 
třeba před spojku „nebo“ vložit čárku. 

7. Ministerstvo 
zdravotnictví 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

8. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Z Navrhujeme v návaznosti na zrušení 
stávajícího zákona o znalcích a tlumočnících a 
úpravu činností soudních tlumočníků a 
soudních předkladatelů v předkládaném 
zákoně provést i odpovídající změnu 
v živnostenském zákoně v § 3 odst. 2 písm. 
d), podle kterého „živností dále není 
v rozsahu zvláštních zákonů činnost 
fyzických osob: d) znalců a tlumočníků7)“ 
přičemž v poznámce pod čarou je odkazováno 
na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících. Do ustanovení by mělo být 
zapracováno, že vyloučenou činností je 
činnost soudních tlumočníků a soudních 
předkladatelů, s odkazem pod čarou na nový 
zákon. 

Vyhověno. 
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8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

2. Z K návrhu zákona k § 12 odst. 1. písm. b): 
Tento paragraf ukládá povinnost osobám 
usazeným v EU nebo v jiném smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace složit jazykovou 
zkoušku podle §5 odst. 2. Za prvé, 
navrhovatel měl na mysli zřejmě §7 odst. 2, 
nikoli §5 odst. 2. Za druhé, tento požadavek 
vnímáme jako neproporcionální. Pokud mají 
výše zmíněné osoby oprávnění ve své zemi 
původu tlumočit i do jazyka českého, je 
uvalení paušální povinnosti jazykové zkoušky 
nepřiměřené. Lze se totiž důvodně domnívat, 
že osoba tlumočící například u  německých 
soudů z češtiny do němčiny, umí ovládat 
český jazyk dostatečně. Směrnice 2005/36/ES 
o uznávání profesních kvalifikací v tomto 
ohledu umožňuje uplatňovat vyrovnávací 
opatření formou zkoušky způsobilosti 
či adaptačního období pouze v případě, že se 
odborná příprava, kterou žadatel absolvoval, 
podstatně liší od přípravy, která je 
požadována v hostitelském státě. Navíc, jak 
Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci C-
372/09 a C-373/09 Penarroja Fa a v 
související judikatuře týkající se uznávání 
profesních kvalifikací konstatoval, kvalifikace 
a zkušenosti žadatele získané v jiném 
členském státě mají být příslušným národním 
orgánem přezkoumány a řádně zohledněny. 

Vyhověno. 
MŠMT tento návrh MPO podporuje.  
Bude se to muset posuzovat případ od případu. 

§ 12 

Zvláštní ustanovení o vzniku tlumočnického 
oprávnění 

(1)  Příslušný krajský soud zapíše do seznamu 
fyzickou osobu jako tlumočníka, aniž by splnila 
podmínky uvedené v § 5, pokud 

a) získala v některém z členských států 
Evropské unie nebo v jiném smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace 
oprávnění obdobné tlumočnickému 
oprávnění podle tohoto zákona a 

b) ministerstvo po složení rozdílové zkoušky 
uzná její kvalifikaci podle jiného právního 
předpisu xy) 

(2)  Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 musí 
před zapsáním do seznamu složit slib podle § 5 
odst. 1 písm. i) do rukou ministra spravedlnosti 
nebo jím pověřené osoby. 

(3)  Rozdílovou zkouškou se ověřují zejména 
znalosti právních předpisů upravujících výkon 
tlumočnické činnosti a řízení, v nichž se 
tlumočnická činnost provádí, a náležitostí 
tlumočnického úkonu. Ustanovení o vstupní 
zkoušce se použije přiměřeně i pro rozdílovou 
zkoušku. Způsob vykonání rozdílové zkoušky 
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žadatele o zápis do seznamu, její formu a průběh 
stanoví ministerstvo vyhláškou.  
xy) zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a některých 
příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), 
v platném znění 
 
Rozdílová zkouška je součástí řízení o uznání 
odborné kvalifikace, je tedy třeba, aby takové řízení 
proběhlo. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, v platném znění v § 21 
umožňuje ověření znalosti českého jazyka 
uchazeče, jazyková zkouška tak může být složena 
v rámci tohoto ověření. Původní znění s povinným 
složením jazykové zkoušky je v rozporu se 
směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací. 
Poznámka: máme za to, že je v textu § 12 písařská 
chyba a mělo by být Švýcarské konfederaci nikoli 
Švýcarské konfederace. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

3. Z K návrhu zákona k § 43 odst. 2: Podle tohoto 
paragrafu musí každý tlumočník provádět 
tlumočnickou a překladatelskou činnost podle 
tohoto zákona nejdéle po dobu 5 let ode dne 
nabytí účinnosti zákona s výjimkou 
tlumočníků, kteří jsou podle dosavadních 
právních předpisů v seznamu znalců 
a tlumočníků déle než 10 let. Tento paragraf 
považuje v rozporu s článek 11 odst. 1 
směrnice 2006/123/ES o službách, podle 

Vysvětleno. 
Účelem návrhu zákona je mimo jiné i to, aby 
tlumočnická a překladatelská činnost byla na co 
nejvyšší možné úrovni. 
Vzhledem k této skutečnosti návrh zákona 
požaduje, aby dosavadní tlumočníci (překladatelé), 
kteří jsou v seznamu znalců a tlumočníků zapsáni 
méně než 10 let, si doplnili požadované vzdělání 
stanovené podle tohoto návrhu zákona. Za tímto 
účelem je jim poskytnuto přechodné 5 leté období.  
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něhož povolení udělené poskytovateli nesmí 
mít omezenou dobu platnosti s výjimkou 
případů, kdy se povolení automaticky 
prodlužuje nebo platí pouze s výhradou 
nepřetržitého plnění požadavků, počet 
dostupných povolení je omezen z naléhavých 
důvodů obecného zájmu anebo omezenou 
dobu platnosti povolení lze opodstatnit 
naléhavým důvodem obecného zájmu. Podle 
našeho názoru nelze na uvedený paragraf 
aplikovat žádnou ze zmíněných tří výjimek, a 
proto nevidíme, důvod, aby osoby již v 
seznamu zapsané a činnost vykonávající 
musely splňovat požadavky podle nového 
zákona. Vzhledem k tomu, že již podle 
nynější úpravy zákona č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, musí žadatel v 
souladu s § 4 odst. 1, písm. e) doložit 
potřebné znalosti a zkušenosti z jazyka, v 
němž má jako tlumočník působit, nejedná se 
ani o situaci podle čl. 11 odst. 4 směrnice, 
který umožňuje odejmout povolení v 
případech, kdy nejsou nadále plněny 
podmínky pro udělení povolení. Automatický 
zánik oprávnění k výkonu činnosti v případě, 
že tlumočník či překladatel nesloží jazykovou 
zkoušku, se z tohoto pohledu jeví jako v 
rozporu s principem zachování nabytých práv. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

4. Z Upozorňujeme, že v předkládaném předpisu 
není řešeno poskytování služeb 
v přeshraničním režimu. Pokud nebude 
zavedena zvláštní úprava tzv. „hostujícího“ 
znalce/tlumočníka, bude aplikována 

Vysvětleno. 
Např. se jedná o případy, kdy v ČR není žádný 
zapsaný tlumočník pro určitý minoritní jazyk a 
bude vyžádán tlumočník, který se věnuje 
tlumočnické činnosti v tomto jazyce např. 
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horizontální úprava zákona o volném pohybu 
služeb (z. č. 222/2009 Sb.). V této souvislosti 
dále upozorňujeme na zákaz omezení 
přeshraničního poskytování služeb spočívající 
v požadavku zápisu do rejstříku/registru (čl. 
16 odst. 2 písm. b) směrnice o službách). 
Zápis do registru může být považován za 
diskriminační a tedy v rozporu s cit. směrnicí. 
Doporučujeme věc projednat s OKOMem, 
v případě jeho souhlasu lze s návrhem 
souhlasit taktéž. 

v Rakousku. 
 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

5. D K předkládací zprávě  
K odstavci 3, který začíná větou „V souladu s 
právem Evropské unie se zavádí právní nárok 
na zápis do seznamu soudních tlumočníků a 
soudních překladatelů po splnění předem 
splněných kritérií.“: zde doporučujeme 
konkretizovat, ze kterého právního předpisu 
EU, případně, ze kterého rozsudku Soudního 
dvora EU, tento požadavek vyplývá. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

6. D K návrhu zákona  
Doporučujeme v celém předpisu prověřit 
všechny odkazy na ustanovení jiných 
paragrafů tohoto návrhu zákona. Chybně se 
odkazuje například v ustanovení § 7 odst. 1 
písm. d), § 11 odst. 2, § 12. odst. 1, § 12 odst. 
1 písm. b), § 12 odst. 2, § 15 odst. 2, § 15 
odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c), § 34 odst. 1 
písm. e), § 34 odst. 1 písm. f), 34 odst. 1 písm. 
g), 34 odst. 1 písm. i), 34 odst. 1 písm. l), § 35 
odst. 1 písm. c), § 35 odst. 1 písm. d), § 36 
odst. 2 a v úvodních větách prováděcích 
právních předpisů.   

Vyhověno. 
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8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

7. D Návrh zákona užívá v řadě ustanovení termín 
„ministerstvo“. V žádném jeho ustanovení 
však není tato legislativní zkratka vymezena. 
Jinými slovy, z žádného ustanovení návrhu 
zákona výslovně nevyplývá, o které 
ministerstvo se má jednat. Doporučujeme tedy 
v jednom z úvodních ustanovení návrhu 
vymezit, že pojmem ministerstvo se myslí 
Ministerstvo spravedlnosti. Vzhledem k tomu, 
že termín ministerstvo je v návrhu zákona 
poprvé užit v ustanovení § 5, které zní: 
„V otázkách výkonu tlumočnické činnosti 
rozhodují krajské soudy a ministerstvo, pokud 
je  podle tohoto nebo jiného zákona 
neprojednávají a nerozhodují o nich jiné 
orgány.“, navrhujeme ustanovení upravit 
například tímto způsobem: „V otázkách 
výkonu tlumočnické činnosti rozhodují 
krajské soudy a Ministerstvo spravedlnosti 
(dále jen „ministerstvo“), pokud je  podle 
tohoto nebo jiného zákona neprojednávají 
a nerozhodují o nich jiné orgány.“ 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

8. D K § 7: Doporučujeme v ustanovení § 7 odst. 1 
písm. i) odstranit před slovem „nebo“ čárku. 
Podle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády se čárka před spojkou „nebo“ nepíše v 
případě, kdy jde o výčet možností, který není 
vyjádřen v pododstavcích nebo bodech. 
Podobně doporučujeme upravit i stanovení § 
14 odst. 3 písm. a). 

Nevyhověno. 
Je nutno rozlišovat psaní čárek v případě vyjádření 
variant v odstavcích, pododstavcích a bodech podle 
legislativních pravidel vlády na jedné straně a psaní 
čárek v textu věty podle pravidel českého pravopisu 
na straně druhé. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

9. D K § 8: Ustanovení § 8 předpokládá uložení 
povinnosti adresátovi v podzákonném 
právním předpisu. Upozorňujeme, že 

Nevyhověno. 
Podmínky pro vznik tlumočnického oprávnění jsou 
v zákoně stanoveny, jako např. bezúhonnost, 
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povinnost je možné uložit pouze na základě 
zákona a v jeho mezích (viz čl. 4 LZPS). 

svéprávnost, deliktní bezúhonnost, složení vstupní 
zkoušky apod. Jednou z podmínek je i splnění 
požadovaného vzdělání a praxe v daném jazyce. 
Vyhláška již pouze specifikuje jaké vzdělání a jak 
dlouhá praxe. Je pravdou, že úprava podrobností 
této podmínky ve vyhlášce není sice až tak 
rozsáhlá, přesto se domníváme, že svým 
charakterem odpovídá spíše podzákonnému 
předpisu než zákonu. Stejnou úpravu navrhujeme i 
v zákoně o znalcích, kde pokud je nám známo, toto 
NSS nepřipomínkoval. V případě zákona o znalcích 
se pak jedná o značně rozsáhlejší úpravu, kterou 
opravdu není možné ani vhodné vtělit do zákona 
(příloha by byla delší než samotný zákon), a proto 
bychom zde rádi zachovali i určitou souměřitelnost 
mezi těmito zákony, aby u tlumočníků i znalců byly 
konkrétní okolnosti praxe, certifikace, vzdělání 
apod. stanoveny až ve vyhlášce. Zvlášť když 
vidíme na příkladu současného zákona, který byl za 
50 let existence novelizován v zásadě jen třikrát, 
jak je velice těžké tato citlivá témata otevírat a 
upravovat. Specifikace typu vzdělání nebo 
konkrétní délky praxe podle našeho názoru obstojí i 
v rámci podzákonného předpisu. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

10. D K § 11 odst. 4: Další žádost o vstupní zkoušku 
tlumočníka lze v případě dvou neúspěšných 
pokusů podat nejdříve 5 let ode dne konání 
poslední neúspěšné zkoušky. Z našeho 
pohledu se jedná o poměrně značný 
restriktivní prvek, pro který nevidíme žádný 
podstatný důvod. Proto se domníváme, že by 
mohla být lhůta výrazně zkrácena, maximálně 
na 3 roky. 

Vysvětleno.  
Se zkouškou budou spojeny značné náklady i na 
straně státního rozpočtu, které rozhodně nebudou 
plně uhrazeny z poplatku cca 3000 Kč, který bude 
hradit žadatel. Opakované pokusy o skládání 
vstupní zkoušky tak jsou, mj. nákladné. Druhým 
velkým argumentem pro tuto limitaci je skutečnost, 
že soudními tlumočníky by neměl být každý, ale 
pouze ten, kdo prokáže nějaké znalosti, přičemž 
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cílem není, aby tento člověk opakovaně skládal 
zkoušku, „dokud mu to jednou nevyjde“. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

11. D K § 14: Doporučujeme na základě článku 42 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády v 
ustanovení § 14 odst. 1 písm. k) na konci 
ustanovení nahradit čárku slovem „a“.  

Vyhověno. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

12. D K § 20: Doporučujeme vložit v ustanovení § 
20 odst. 2 před slova „v odůvodněných“ 
čárku. 

Nevyhověno. 
V navrhovaném případě se nejedná ani o vsuvku. 
V takovém případě by musela být čárka vložena i 
za slovem „případech“. 

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

13. D K § 34 odst. 1) písm. a), který zní 
„[Tlumočník se dopustí přestupku tím, že] 
provádí překladatelskou činnost,“: za slovní 
spojení „překladatelskou činnost“ 
doporučujeme doplnit „aniž by k ní měl 
oprávnění“, případně jiný dovětek v 
obdobném smyslu, a to z toho důvodu, že 
zákon počítá s tím, že tlumočník může mít i 
překladatelské oprávnění. 

Vysvětleno. 
V rámci vypořádání připomínek s povinnými místy 
bylo dohodnuto, že připomínky týkající se 
přestupků budou vypořádány s  MV.  

8. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

14. D Doporučujeme opatřit návrh zákona 
podpisovou doložku ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 
 
Příloha č. 1 Legislativních pravidel vlády obsahuje 
podpisovou doložku, která se však má uvádět až na 
vládním návrhu zákona, tj. na návrhu zákona, který 
je schválený vládou a který je posílán k podpisu 
předsedovi vlády v 5 vyhotoveních. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. Z Obecně: Požadujeme celkovou revizi návrhu 
z hlediska čistoty legislativního jazyka. Navíc 
v celém materiálu jsou uvedeny chybné 
odkazy (viz např. § 15 odst. 3, § 34 odst. 1 
písm. e) a f) aj.), často i na neexistující 
ustanovení (viz např. § 11 odst. 2 a § 12 odst. 
1 písm. b) a odst. 2, § 34 odst. 1, písm. b) aj.). 

Vyhověno. 
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Tyto nedostatky je nutné opravit. Například i 
návrh prováděcí vyhlášky odkazuje na 
ustanovení, která vůbec nejsou zmocňovacími 
ustanoveními.  

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

2. Z K § 7 odst. 1 písm. a) a § 8: Ustanovení § 8 
považujeme za velmi problematické, neboť 
dle našeho názoru naráží na čl. 26 odst. 2 
LZPS, podle nějž může stanovit podmínky a 
omezení pro výkon určitých povolání nebo 
činností jen zákon. Minimálně „požadované 
vzdělání a délka praxe“ by měli být 
specifikovány již přímo v zákoně. Žádáme 
upravit. 

Vysvětleno – netrvá na připomínce. 
 
Obdobný princip se uplatňuje také v návrhu zákona 
o znalcích. 
 
Touto formou lze také adekvátněji reagovat na 
potřebu dopsat do seznamu jazyků jazyk, který tam 
v současné době není zapsán. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

3. Z K § 10 odst. 3: Není zřejmé, zda bude vydáno 
osvědčení podle části čtvrté správního řádu. 
Požadujeme toto do zákona výslovně uvést 
(srov. např. § 40b odst. 5 zákona o rozhodčím 
řízení).  

Vysvětleno. 
Osvědčení bude vydáno podle části čtvrté správního 
řádu. 
Osvědčení bude vydáno bez jakéhokoliv 
odůvodnění, a to do 10 dnů ode dne složení slibu. 
Inspirací při tvorbě ustanovení § 10 odst. 3 byl 
zákon o veřejných rejstřících (nevydání 
rozhodnutí). 
Rovněž bude tlumočníkovi po splnění všech 
zákonných předpokladů vydána tlumočnická 
průkazka, kterou bude moci prokazovat svou 
totožnost. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

4. Z K § 12 odst. 3: Ve druhé větě odstavce se 
upravuje přiměřené použití ustanovení o 
vstupní zkoušce na rozdílovou zkoušku. 
Přiměřené použití celé úpravy vstupní 
zkoušky je však dle našeho názoru nevhodné. 
Proces rozdílové zkoušky je nutné upravit 
samostatně, případně odkázat na konkrétní 

Vyhověno jinak. 
V ustanovení § 12 odst. 3 bude věta druhá zrušena. 
Tuto větu nahradí věta „Na rozdílovou zkoušku se 
použijí ustanovení § 11 obdobně.“. 
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ustanovení z právní úpravy vstupní zkoušky, 
která se použijí (technicky to lze řešit i např. 
prostřednictvím společných ustanovení). 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

5. Z K § 15 odst. 1 písm. a): Není nám zřejmé, co 
to jsou „potřebné odborné předpoklady“. Není 
to uvedeno ani ve Zvláštní části Důvodové 
zprávy. Tyto „potřebné odborné předpoklady“ 
je třeba řádně specifikovat a dále uvést, kdo 
a jak je bude posuzovat.  

Vyhověno. 
Do důvodové zprávy budou doplněny příklady. 
V některých případech je totiž složité specifikovat 
odborné předpoklady potřebné pro výkon 
tlumočnické či překladatelské činnosti. 
Má se tím zde na mysli např. potřebu ustanovit 
tlumočníka pro jazyk, který je považován za 
minoritní jazyk a žádný tlumočník není pro tento 
jazyk zapsán v ČR, nýbrž v jiném státě. Nebo se 
jedná o fyzickou osobu, která sice nesplňuje 
požadavek VŠ, ale je uznávaným odborníkem a 
tento jazyk vyučuje. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

6. Z K § 26 odst. 6: Toto ustanovení zavádí 
povinnost tlumočníka vrátit tlumočnickou 
pečeť příslušnému krajskému soudu. 
V zákoně však není nikde stanoveno, že 
tlumočnickou pečeť krajský soud 
tlumočníkovi přiděluje. Požadujeme tedy 
doplnit úpravu ve smyslu výše uvedeného, 
popřípadě žádáme o vysvětlení smyslu právní 
úpravy. 

Vyhověno. 
V návrhu zákona není použito pojmu tlumočnické 
razítko, ale tlumočnická pečeť, i když v pravém 
slova smyslu se o klasickou pečeť nejedná. Termín 
tlumočnická pečeť je zcela zaužívaný pojem. Tato 
otázka již byla konzultována i s Nejvyšším soudem. 
Tento pojem je použit, aby nedošlo ke snížení 
prestiže tlumočnického oprávnění. 
Do § 10 bude dopsáno, že po splnění všech 
zákonných požadavků bude tlumočníkovi vydáno 
osvědčení, tlumočnická průkazka i tlumočnická 
pečeť. 
 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

7. D K § 4 odst. 2: Doporučujeme upravit alespoň 
minimální náležitosti evidence tlumočnických 
úkonů. 

Nevyhověno. 
Údaje zapisované do evidence tlumočnických 
úkonů jsou upraveny v § 24 odst. 2. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

8. D K § 5: V materiálu se používá legislativní 
zkratka „ministerstvo“, která však není 

Vyhověno. 
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zavedena. Doporučujeme v tomto ustanovení 
nejprve uvést „Ministerstvo spravedlnosti“ a 
pak zavést legislativní zkratku „ministerstvo“. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

9. D K § 9 odst. 3: Formulace „dokládá dále“ je 
zavádějící, navozuje totiž trochu dojem 
kumulace. Doporučujeme ustanovení upravit 
tak, aby bylo jasně patrné, že se jedná o tři 
způsoby prokazování bezúhonnosti (např. 
místo slov „dokládá dále“ uvést „může doložit 
též“ či obdobně).  

Vyhověno.  
 
Ustanovení přeformulováno. 
 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

10. D K § 11: V ustanovení se užívá jak pojem 
„vstupní zkouška“, tak pouze „zkouška“. 
Doporučujeme sjednotit či zavést zkratku. 

Vyhověno 
Bude použit jednotný pojem „vstupní zkouška“. 
 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

11. D K § 17: Není definováno, co to jsou „zvláštní 
dílčí otázky“, a to ani ve Zvláštní části 
Důvodové zprávy. Doporučujeme upřesnit 
alespoň v Důvodové zprávě.  

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upřesněna. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

12. D K § 26 odst. 6: Doporučujeme v návrhu 
reflektovat, že v případě, že tlumočník zemře, 
nemůže tlumočnickou pečeť vrátit.  

Vysvětleno. 
Je pravdou, že v tomto případě není možné vrátit 
tlumočnickou pečeť. Předpokládáme, že ale 
tlumočnickou pečeť vrátí buď dědicové, popř. že 
tlumočnická pečeť nebude navrácena, ale jelikož je 
nepřenosná, domníváme se, že případným 
nevrácením pečeti by neměla vzniknout škoda. 

9. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

13. D K § 41: Ustanovení nerekapituluje veškerá 
zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu. 
Doporučujeme upravit a doplnit. 

Vyhověno jinak. 

10. Ministerstvo vnitra 1. Z V obecných ustanoveních zákona postrádáme 
stanovení účelu zákona, předmětu úpravy 
i úpravu výkonu působnosti dle navrhovaného 
zákona. Rovněž chybí definování toho, co je 
považováno za tlumočnický a překladatelský 
úkon, vzhledem k tomu, že jsou tyto úkony 

Vyhověno jinak. 
V důvodové zprávě bude uvedena definice 
tlumočnického úkonu, tedy že by tlumočník měl 
věrohodně reprodukovat obsah toho, co bylo 
řečeno. 
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předmětem evidence, považujeme 
srozumitelnost a jasnost jejich definice za 
stěžejní.  
Vymezení termínů v § 1 odst. 1 a 2 je pak 
zaměňováno se zaváděním legislativních 
zkratek. Legislativní zkratku „tlumočnická 
činnost“ a „překladatelská činnost“ 
požadujeme pro rozpor s čl. 44 odst. 1 věty 
třetí Legislativních pravidel vlády, tak pro 
nadbytečnost vypustit. 

Legislativní zkratka tlumočnické činnosti a 
překladatelské činnosti budou vypuštěny. 

10. Ministerstvo vnitra 2. Z Matriční úřady postupují při přepisu znaků do 
podoby, ve které se zobrazují v informačních 
systémech veřejné správy, v souladu s 
nařízením vlády č. 594/2006 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 100/2007 Sb., kde je 
v příloze č. 1 uveden přepis znaků latinky 
a v příloze č. 2 je uveden přepis znaků 
cyrilice. Příloha č. 2 byla zpracována na 
základě vyjádření Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd České republiky. Nařízení je 
obecně závazným právním předpisem, řídí se 
jím matrikáři a musí se jím řídit 
i překladatelé. V praxi dochází k tomu, že se 
překladatelé tímto nařízením v některých 
případech neřídí, a tak může v některých 
překladech docházet k chybám. V návaznosti 
na shora uvedené je, podle našeho názoru, 
třeba v rámci navrhovaného zákona zajistit, 
aby rovněž soudní překladatelé byli povinni 
při provádění překladatelských úkonů 
postupovat podle výše uvedeného nařízení. 

Vyhověno jinak. 
Výslovná povinnost řídit se nařízení vlády č. 
594/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 100/2007 
Sb. bude zakotvena v prováděcím právním 
předpise.   

10. Ministerstvo vnitra 3. Z K § 3: 
Navržená konstrukce zákona počítá s tím, že 

Vyhověno. 
Pro účely legislativního textu je však 80 % 
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tam, kde se v zákoně hovoří o tlumočníkovi, 
tlumočnickém oprávnění a tlumočnické 
činnosti, rozumí se tím i překladatel, 
překladatelské oprávnění a překladatelská 
činnost, není-li výslovně stanoveno jinak. 
Tuto konstrukci považujeme za značně 
problematickou. Stručnost právní úpravy 
způsobuje zhoršenou uživatelskou orientaci v 
zákoně a snižuje přehlednost právní úpravy. 
V důvodové zprávě a i v připojeném návrhu 
vyhlášky o odměnách, náhradě nákladů a 
náhradě za ztrátu času za výkon tlumočnické 
a překladatelské činnosti jsou používány oba 
termíny „soudní tlumočník“ a „soudní 
překladatel“ v nezkrácené podobě. 
Navrhujeme tedy přepracovat návrh zákona, 
přičemž nevylučujeme, že vybraná 
ustanovení, vztahující se na tlumočníky, 
se mohou obdobně vztahovat i na překladatele 
či naopak, nicméně zejména v ustanovení 
o přestupcích je taková úprava zcela 
nevhodná. Jako příklad lze uvést fakt, že ve 
skutkové podstatě musí být výslovně označen 
subjekt přestupku. Skutková podstata 
v navrhovaném znění § 34 odst. 1 písm. a) by 
tak mohla být považována za rozpornou se 
zásadou nullum crimen sine lege, pokud by se 
měla při aplikaci § 3 vztahovat také na 
překladatele provádějícího tlumočnickou 
činnost. Výkladem reductione ad absurdum 
by současné znění postihovalo také 
překladatele, kteří provádějí překladatelskou 
činnost.  

ustanovení, tedy zákazů, povinností apod. pro 
tlumočníky a překladatele stejná, a proto je 
v ustanovení § 3 zakotveno, že kde tento zákon 
hovoří o tlumočníkovi, myslí se tím i překladatel, 
není-li dále stanoveno jinak. Do ustanovení § 3 
bude doplněn i tlumočnický úkon. 
 
Právní úprava zvlášť na tlumočníky a překladatele 
bude rozdělena v části týkající se přestupků. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

10. Ministerstvo vnitra 4. Z K § 4 odst. 3: 
Požadujeme vyjasnit záměr předkladatele 
ohledně vedení evidence tlumočnických 
a překladatelských úkonů. Ve vztahu k § 4 
odst. 3 upozorňujeme, že tlumočníci 
a překladatelé zapisující své úkony do 
Ministerstvem spravedlnosti spravované 
evidence nebudou evidenci vést, nýbrž budou 
jejími uživateli ve smyslu nové definice 
uživatele informačního systému veřejné 
správy podle novely zákona č. 365/2000 Sb. 
(sněmovní tisk č. 852). Pokud by snad měl 
mít povinnost vést určitou soukromou 
evidenci (odpovídající tlumočnickému 
deníku) a následně z ní údaje zapisovat 
do evidence vedené Ministerstvem 
spravedlnosti, je třeba oba tyto instituty 
dostatečně odlišit. Ze systematického hlediska 
je matoucí také zařazení ustanovení 
obsahujícího základní povinnost znalců do § 
4, tedy mimo paragraf jinak komplexně 
evidenci upravující. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
Bude upraveno, aby bylo zřejmé, že správcem 
evidence je MSp a tlumočník pouze zapisuje údaje. 

10. Ministerstvo vnitra 5. Z K § 6: 
Konstrukci určující místní příslušnost 
krajského soudu alternativně podle sídla, nebo 
doručovací adresy, považujeme rovněž 
za problematickou. Z důvodové zprávy sice 
vyplývá, že doručovací adresa je určujícím 
kritériem pouze v případě, kdy se sídlo 

Vyhověno jinak. 
Doručovací adresa nemusí být shodná se sídlem, 
jedná se o adresu, na které si tlumočník přeje být 
kontaktován a zároveň o adresu, která se použije 
pro účely náhrad. Největšího významu má tato 
adresa pochopitelně ve vztahu k cizincům. 
Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
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nenachází na území České republiky, tedy 
zejména u cizinců, nicméně z daného 
ustanovení toto neplyne. Navrhujeme proto, 
aby v zákoně byla stanovena příslušnost 
jednoznačně. V této souvislosti uvádíme, že je 
třeba rovněž specifikovat, i pro účely dalších 
ustanovení [např. § 7 odst. 1 písm. f) a § 14 
odst. 1 písm. d)], co se rozumí doručovací 
adresou a v jakých případech je nutno, aby si 
doručovací adresu subjekt zvolil. Vycházíme 
totiž z toho, že je nadbytečné požadovat 
zvolení doručovací adresy po subjektu, který 
má sídlo na území České republiky (na jehož 
adresu bude též doručováno, pokud nebude 
mít zřízenu datovou schránku, neboť potom 
by bylo nutné doručovat do datové schránky). 
Rovněž je nutné alespoň v důvodové zprávě 
zabývat se vztahem doručovací adresy 
uvedené v tomto seznamu k doručovací 
adrese, se kterou počítá § 10b zákona č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a rovněž 
k adrese pro doručování, která je uvedena v 
ustanovení § 19 odst. 3 správního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
znamená. 
Tlumočníci budou mít dále také povinně zřízenou 
datovou schránku. 

10. Ministerstvo vnitra 6. Z K § 7 odst. 1: první připomínka 
Stávající zákon č. 36/1967 Sb. jako jednu z 
podmínek pro jmenování tlumočníka 
stanovuje, že fyzická osoba "je státním 
občanem České republiky, občanem jiného 
členského státu Evropské unie, kterému bylo 
vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo 
povolení k trvalému pobytu na území České 

Vysvětleno. 
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republiky, nebo státním příslušníkem jiného 
než členského státu Evropské unie, kterému 
bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na 
území České republiky". Předložený návrh 
nové úpravy však již obdobné omezení pro 
cizince výslovně nestanovuje. Pobytový status 
ovšem může mít vliv na možnost či reálnost 
např. trestního postihu tlumočníka, a obecně 
pak na dostupnost takového tlumočníka, 
pokud by bylo třeba jeho služeb. V této 
souvislosti doporučujeme podrobit revizi 
vypuštění tohoto požadavku pro vznik 
tlumočnického oprávnění, případně 
požadujeme doplnit důvodovou zprávu o 
náležité vysvětlení. 

10. Ministerstvo vnitra 7. Z K § 7 odst. 1: druhá připomínka 
Jak bylo již výše naznačeno, ustanovení § 7 
odst. 1 písm. f) zakotvuje požadavek, aby 
tlumočník měl "doručovací adresu na území 
České republiky" – v důvodové zprávě je 
k tomu uvedeno, že na této adrese musí být k 
zastižení příslušnými orgány a musí na ní 
přijímat poštu. Zároveň má být tato adresa 
důležitá pro výpočet náhrad souvisejících 
s výkonem tlumočnické nebo překladatelské 
činnosti. Není tedy jasné, zda je nutná pouze 
pro žadatele cizince, nebo pro všechny. Dále 
uvádíme, že institut „adresy pro doručování“ 
(jako institut správního řízení) je určen pouze 
k usnadnění doručování, nelze ho však 
spojovat s místem pobytu fyzické osoby, resp. 
jak je uvedeno v odůvodnění, že na této 
adrese musí být k zastižení. Obecně je pro 

Vyhověno jinak. 
Doručovací adresa nemusí být shodná se sídlem, 
jedná se o adresu, na které si tlumočník přeje být 
kontaktován a zároveň o adresu, která se použije 
pro účely náhrad. Největšího významu má tato 
adresa pochopitelně ve vztahu k cizincům. 
Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
znamená. 
Tlumočníci budou mít povinně zřízenou datovou 
schránku. 
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doručování zásadní datová schránka, případně 
údaj o adrese pro doručování uvedený v 
evidenci obyvatel, nebo adresa pro 
doručování zvolená v konkrétním řízení a 
adresa místa trvalého pobytu. Nejčastěji se 
pak míní adresou pro doručování adresa 
zvolená právě v konkrétním řízení. V případě 
prvního úkonu v řízení je však ve většině 
případů potřeba obejít se bez podobného 
údaje, a doručuje se na výše uvedené adresy 
ve výše uvedeném pořadí, v závislosti na 
jejich (ne)existenci. V návrhu se ovšem 
zavádí institut „doručovací adresy na území 
České republiky“, aniž by bylo zřejmé, zda 
jde o institut korespondující s některou z 
adres pro doručování dle správního řádu či o 
zcela nový institut. Není ani jisté, zda lze na 
této adrese uplatnit fikci doručení. Uvedené 
skutečnosti je třeba vyjasnit a konkrétně 
specifikovat, a to minimálně v důvodové 
zprávě. Tuto připomínku vztahujeme obdobně 
k § 14 odst. 1 písm. d). 

10. Ministerstvo vnitra 8. Z K § 7 odst. 1: třetí připomínka 
Nevidíme relevantní důvod, aby byl ze znění 
slibu, který tlumočník příp. překladatel 
skládá, byl oproti stávající právní úpravě 
vypuštěn závazek dodržovat právní předpisy. 
V tomto směru požadujeme slib doplnit. 

Vysvětleno. 
 
Důvodem vypuštění závazku dodržování právních 
předpisů byla skutečnost, aby tlumočník či 
překladatel při skládání slibu si byl vědom toho, co 
je povinen při své činnosti dodržovat. V případě, že 
by toho ve znění slibu bylo uvedeno hodně, 
postrádalo by to smysl, jelikož by si tlumočník či 
překladatel nemusel vše zapamatovat. A jde o to, 
aby si byl tlumočník či překladatel vědom toho, co 
vše je jeho povinností. 
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10. Ministerstvo vnitra 9. Z K § 10 odst. 2: 
Odstavec 2 je třeba jednoznačně zpřesnit tak, 
aby bylo zřejmé, zda se dovětek „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ vztahuje ke 
zveřejnění formuláře Ministerstvem 
spravedlnosti, anebo k podání žádosti o vznik 
znaleckého oprávnění. Z důvodové zprávy 
vyplývá, že záměrem bylo zakotvení tohoto 
způsobu podání/zveřejnění v obou případech. 
Ve vztahu ke způsobu podání žádosti, kterou 
se zahajuje předmětné správní řízení, se tím 
vylučují další možné způsoby podání žádosti 
podle § 37 odst. 4 správního řádu, což lze 
akceptovat pouze za předpokladu, že jde 
o odchylku opodstatněnou a řádně 
zdůvodněnou.   
Požadované náležitosti žádosti, které by 
překračovaly rámec obecné úpravy ve 
správním řádu, je třeba zakotvit přímo 
v zákoně, pouhý odkaz na formulář 
zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti se 
jeví jako zcela nedostatečný. 
Dále navrhujeme slova „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“, která 
znamenají kdekoliv na internetu, nahradit 
slovy „na svých internetových stránkách“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vysvětleno. 
Formulář nebude podáván elektronicky. 
Do důvodové zprávy bude dopsáno, že se má tím na 
mysli zveřejnění formuláře dálkovým přístupem, 
ovšem vyplněný formulář může být zaslán 
jakýmkoliv způsobem. 

10. Ministerstvo vnitra 10. Z K § 10 odst. 3: 
V § 10 odst. 3 je uvedeno, že krajský soud 
zapíše žadatele do seznamu, aniž by vydával 
rozhodnutí, splnil-li žadatel podmínky pro 
vznik tlumočnického oprávnění. S takovou 

Vyhověno jinak. 
Jedná se o ustanovení inspirované zákonem o 
veřejných rejstřících, cílem je odlehčit 
administrativně krajským soudům. Jedná se o 
ustanovení, které je speciální vůči správnímu řádu. 
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úpravou nesouhlasíme, neboť jestliže se o 
udělení tlumočnického oprávnění vede 
správní řízení, které bylo zahájeno na základě 
žádosti, mělo by skončit vydáním rozhodnutí. 
Správní řád upravuje zjednodušenou 
proceduru, pokud jde vyhovění žadateli 
v plném rozsahu, přičemž v takovém případě 
není třeba odůvodnění rozhodnutí (srov. § 68 
odst. 4 správního řádu). Rovněž je možné 
stanovit, že se v takovém případě rozhodnutí 
písemně nevyhotovuje, ovšem s tím, že ve 
spise se uvedou některé základní informace, 
jak jsou uvedeny v § 67 odst. 2 správního 
řádu. Navrhujeme proto v § 10 odst. 3 
vypustit slova „,aniž by vydával rozhodnutí“ 
a případně doplnit větu druhou ve znění „V 
případě postupu podle věty první se 
rozhodnutí písemně nevyhotovuje.“ 
V této souvislosti si dovolujeme upozornit na 
to, že z textu zákona není jasné, jakým 
způsobem se bude tlumočník či překladatel 
při provádění tlumočnických/překladatelských 
úkonů prokazovat (například průkazem). 
Pokládáme za přinejmenším vhodné toto 
alespoň zmínit v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

My zde účelnost této odchylky spatřujeme, neboť 
konstitutivní povahu má zápis do seznamu. Navíc 
bude tlumočník disponovat průkazem a 
tlumočnickou pečetí, kterým může své oprávnění 
prokázat. 
Osvědčení bude vydáno podle části čtvrté správního 
řádu, a to bez jakéhokoliv odůvodnění, a to do 10 
dnů ode dne složení slibu. 

10. Ministerstvo vnitra 11. Z K § 14 odst. 1 písm. k): 
Formulace ustanovení § 14 odst. 1 písm. k) je 
dle našeho názoru příliš obecná, minimálně 
by mělo být specifikováno, že musí jít 
o uložené sankce „podle tohoto zákona“, 
neboť tlumočník bude jistě odpovědný 

Vyhověno. 
Toto ustanovení bude doplněno, aby bylo z něho 
jasné, že se zde mají uvádět údaje konkrétně, 
nikoliv obecně. Např. se zde bude uvádět, že 
tlumočník porušil povinnost mlčenlivosti a byla mu 
za to uložena pokuta. 
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i za přestupky podle jiných právních předpisů, 
přičemž tyto sankce by zřejmě předmětem 
zápisu do seznamu být neměly. Rovněž není 
jasné, zda by měla být zapisována pouze 
skutečnost, že byla uložena sankce, nebo i 
skutková podstata jednání, kým byla sankce 
uložena apod. V této souvislosti dáváme 
ke zvážení nahrazení pojmu sankce 
určitějšími pojmy „správní trest“ popř. 
„výtka“, pokud by i ona měla být evidována. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

10. Ministerstvo vnitra 12. Z K § 14 odst. 4: 
Dle navrhovaného ustanovení tlumočník, 
který nemá do okamžiku zápisu do seznamu 
přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí 
příslušný krajský soud identifikační číslo 
poskytnuté správcem základního registru 
osob. Způsob přidělování identifikačních čísel 
osob je nicméně upraven v § 26 odst. 4 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Podle tohoto ustanovení se 
identifikační číslo osoby přidělí na základě 
elektronického požadavku příslušného 
agendového místa, přičemž agendovým 
místem, na základě jehož požadavku bude 
znalci vydáno identifikační číslo osoby, bude 
v daném případě Ministerstvo spravedlnosti 
[viz § 24 písm. a) bod 1 zákona č. 111/2009 
Sb., ve znění zákona č. 192/2016 Sb.]. Tento 
nesoulad požadujeme vyjasnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
Tlumočníkovi, který nemá do okamžiku zápisu do 
seznamu přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí 
identifikační číslo osoby příslušný krajský soud, 
který o poskytnutí identifikačního čísla osoby 
požádá prostřednictvím ministerstva.  
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10. Ministerstvo vnitra 13. Z K § 14 odst. 6: 
Navrhované ustanovení počítá s tím, že 
tlumočník nemusí krajskému soudu 
oznamovat změnu těch údajů, které jsou již 
zapsány v "základních registrech, veřejném 
rejstříku nebo v informačním systému 
evidence obyvatel, jedná-li se o občana České 
republiky, anebo v informačním systému 
cizinců, jedná-li se o cizince". Návrh však 
neobsahuje úpravu zmíněných vazeb na 
uvedené informační systémy, resp. kdo bude 
odpovědný za zajištění příslušných změn v 
seznamu soudních tlumočníků a soudních 
překladatelů (zda ministerstvo, které má být § 
13 jeho správcem, nebo krajský soud, jemuž 
mají být dle návrhu § 14 odst. 5 hlášeny 
změny údajů). Není vymezen ani výčet údajů, 
které by pro tento účel měly být ze zmíněných 
informačních systémů poskytovány. 
Navrhujeme proto zákon doplnit o ustanovení, 
které užívání údajů ze základních registrů 
umožní. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vysvětleno. 
 
 
Bude vložen nový § 15, který se bude týkat 
využívání údajů z informačních systémů veřejné 
správy. 

10. Ministerstvo vnitra 14. Z K § 16 odst. 1: 
V § 16 odst. 1 je stanovena povinnost být 
pojištěn tak, aby výše pojistných částek byla 
„úměrná možným škodám a újmám, které lze 
v rozumné míře předpokládat“. Jedná se 
o poměrně vágní formulaci, přičemž 
nesplnění této povinnosti může vést až k 
vyškrtnutí ze seznamu, a tedy zániku 
tlumočnického oprávnění. Podle § 16 odst. 2 

Vyhověno jinak. 
Minimální limity pojistného plnění chceme nechat 
ve vyhlášce. Nejméně však jednou za tři roky 
ministerstvo přezkoumá aktuálnost těchto limitů 
 
Do důvodové zprávy bude dopsáno, že tlumočník či 
překladatel se musí dopojistit v případě, že bude 
provádět tlumočnický nebo překladatelský úkon, 
který se týká např. uzavření kupní smlouvy, ve 
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má přitom minimální limit pojistného plnění 
stanovit vyhláška. Jednak lze mít pochybnosti 
o tom, zda se na stanovení limitu pojistného 
plnění nevztahuje výhrada zákona (jde o 
podmínky a předpoklady pro výkon určitých 
činností, srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 
4 Listiny základních práv a svobod), přičemž 
prováděcímu předpisu se zde svěřuje poměrně 
velký prostor. Dále také není jasné, jaký bude 
vztah minimálního limitu pojistného 
stanoveného případným prováděcím 
předpisem a podmínkou v § 16 odst. 1. 
Navrhujeme proto vypustit podmínku v § 16 
odst. 1, případně upravit ji tak, aby bylo 
jednoznačně stanoveno, za jakých podmínek 
by mělo být pojištění vyšší, než jak bude 
stanoven minimální limit. Minimální limit pak 
navrhujeme upravit pro jednotlivé jazyky 
přímo v zákoně (v jeho příloze). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

které bude uvedena vysoká kupní cena. 

10. Ministerstvo vnitra 15. Z K § 17: první připomínka 
Předmětné ustanovení poprvé v textu zavádí 
pojmy „zadavatel“ a „tlumočnická doložka“, 
tyto však nejsou v zákoně definovány, ani 
jejich význam není vymezen. Z dalších 
ustanovení zákona vyplývá, že zadavatelem 
může být jak soukromý zadavatel, tak orgán 
veřejné moci (srov. např. § 18 a § 21). 
Doporučujeme zvážit definování těchto 
termínů v úvodních ustanoveních zákona, a to 
včetně pojmu „soukromý zadavatel“ (v 
návaznosti na vymezení tlumočnické a 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že zadavatelem může být 
kdokoliv, považuje za nadbytečné to jakkoliv 
definovat. 
Specifikace tlumočnické doložky bude uvedena ve 
vyhlášce. 
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překladatelské činnosti v § 1 odst. 1 a 2). 
10. Ministerstvo vnitra 16. Z K § 17: druhá připomínka 

V poslední větě se podle našeho názoru ve 
vztahu ke konzultantovi pouze opakuje to, co 
vyplývá z § 22 odst. 1. Doporučujeme upravit 
tato ustanovení tak, aby zákon neupravoval 
totožnou problematiku na několika místech. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
V ustanovení § 17 bude poslední věta zrušena. 

10. Ministerstvo vnitra 17. Z K § 18 odst. 3: 
V odstavci 3 se zakotvuje použití daného 
ustanovení také pro konzultanta, avšak není 
zřejmé, v jakém smyslu má jít o použití pouze 
„přiměřené“. Požadujeme proto dané řešení 
vyjasnit a zpřesnit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 

10. Ministerstvo vnitra 18. Z K 23 odst. 2: 
Domníváme se, že v případě soudních 
tlumočníků a soudních překladatelů je 
namístě používat k elektronickému 
podpisování kvalifikovaný elektronický 
podpis ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o 
elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení 
eIDAS“), jako tomu bude v případě 
podepisování úkonů notářů (viz část osmá 
senátního tisku 307). Pouze tomuto typu 
elektronického podpisu přiznává nařízení 

Vyhověno. 
 
Ad ustanovení § 23 odst. 2 věta čtvrtá 
V rámci vypořádání připomínek byla tato část 
připomínky změněna na připomínku doporučující. 
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eIDAS stejné právní účinky jako 
vlastnoručnímu podpisu a musí být uznáván 
ve všech členských státech. Z pohledu 
nařízení eIDAS pak kvalifikovaný 
elektronický podpis nabízí nejvyšší míru 
záruky autenticity elektronického podpisu – 
elektronický podpis byl vytvořen osobou, pro 
kterou byl vydán kvalifikovaný certifikát pro 
elektronický podpis, tzv. podepisující osobou 
a jeho bezpečnost je zajištěna použitím 
kvalifikovaného prostředku pro vytváření 
elektronických podpisů. 
Požadavek v § 23 odst. 2 větě čtvrté návrhu 
zákona, aby kvalifikovaný certifikát 
pro elektronický podpis obsahoval povinně 
jako atribut informaci o tom, že podepisující 
osoba je tlumočník, jde nad rámec požadavků 
nařízení eIDAS. To stanovuje, které položky 
musejí být v kvalifikovaných certifikátech pro 
elektronický podpis povinně uvedeny. 
Kvalifikovaný certifikát musí o podepisující 
osobě obsahovat alespoň jméno podepisující 
osoby nebo pseudonym. Kvalifikovaný 
certifikát může samozřejmě obsahovat i další 
údaje o podepisující osobě, nicméně dle 
článku 28 odst. 2 nařízení eIDAS by neměly 
kvalifikované certifikáty pro elektronické 
podpisy podléhat žádným závazným 
požadavkům, které přesahují požadavky 
stanovené v příloze I. nařízení. Z tohoto 
pohledu se domníváme, že požadavek na 
přítomnost informace o tom, že podepisující 
osoba je tlumočník, jde nad rámec požadavků 
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nařízení eIDAS. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

10. Ministerstvo vnitra 19. Z  K § 24 odst. 1 a 5: první připomínka 
Z navrhovaného ustanovení § 24 odst. 1 a 
důvodové zprávy k navrhovanému zákonu 
vyplývá, že evidence tlumočnických a 
předkladatelských úkonů bude vedena 
v elektronické podobě. Z tohoto důvodu se 
domníváme, že se bude jednat o informační 
systém veřejné správy. V zájmu snazší 
interpretace navrhujeme v daném ustanovení 
uvést, že evidence tlumočnických a 
překladatelských úkonů je informačním 
systémem veřejné správy. 

Vyhověno. 
Bude explicitně v zákoně uvedeno, že evidence 
tlumočnických a překladatelských úkonů je 
informačním systémem veřejné správy. 

10. Ministerstvo vnitra 20. Z K § 24 odst. 1 a 5: druhá připomínka 
S ohledem na předpokládané znění vyhlášky 
k provedení zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích (zejména bod 9) 
požadujeme, aby primární povinnosti byly 
stanoveny přímo v zákoně. Navržené 
zmocnění ke stanovení podrobností je 
naprosto nedostačující, ostatně některou 
problematiku ani podzákonné právní úpravě 
svěřit nelze.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
 

10. Ministerstvo vnitra 21. Z K § 25 odst. 6: 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o 
vysvětlení nezbytnosti vyloučení odkladného 
účinku opravného prostředku (odvolání nebo 
rozkladu). Sám správní řád umožňuje 
správnímu orgánu vyloučit odkladný účinek 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
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zásadně pouze v případě, kdy to naléhavě 
vyžaduje veřejný zájem nebo kdy hrozí vážná 
újma některému z účastníků. Vylučuje-li 
odkladný účinek zvláštní zákon, je třeba, aby 
taková výluka byla podložena důvody 
obdobnými nebo srovnatelnými. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

10. Ministerstvo vnitra 22. Z K § 27 odst. 4: 
Dle navrhovaného znění ustanovení se 
odměna může přiměřeně krátit, jestliže úkon 
nebyl proveden v souladu s požadavky 
uvedenými ve vyhlášce. Dle našeho názoru 
lze ve vyhlášce upravit pouze podrobnosti, 
zatímco obecná možnost z konkrétních 
důvodů snížit odměnu musí být upravena 
zákonem, tak jak to zakotvoval i stávající 
zákon č. 36/1967 Sb.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno. 
Bude doplněno do zákona. 

10. Ministerstvo vnitra 23. Z K § 28 odst. 5: 
Požadujeme upravit znění odstavce 5. Zvláště 
je třeba vyjasnit pojem „doručovací adresa“ 
(viz odůvodnění připomínky k § 7 odst. 1). 
Důvodová zpráva předpokládá, že pravidlo 
nastavené pro účely náhrady hotových výdajů 
a náhrady na ztrátu času, podle kterého se za 
sídlo tlumočníka považuje doručovací adresa 
na území České republiky, nebylo-li 
stanoveno jinak, se nepoužije na zadavatele, 
který je orgánem veřejné moci. Toto však 
z ustanovení neplyne, a proto je nutné 
normativní text zpřesnit.  

Vyhověno jinak. 
Doručovací adresa nemusí být shodná se sídlem, 
jedná se o adresu, na které si tlumočník přeje být 
kontaktován a zároveň o adresu, která se použije 
pro účely náhrad. Největšího významu má tato 
adresa pochopitelně ve vztahu k cizincům. 
Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
znamená. 
Tlumočníci budou mít povinně zřízenou datovou 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

schránku. 
 

10. Ministerstvo vnitra 24. Z K § 30: 
Upozorňujeme, že trestní řád upravuje 
rozdílné vyúčtování tlumočného v případech, 
kdy ten, kdo tlumočníka přibral, souhlasí 
s výší tlumočného a v případech, kdy s výší 
tlumočeného nesouhlasí. Usnesení se vydává 
pouze v případech, kdy ten, kdo tlumočníka 
přibral, nesouhlasí s výší tlumočného – viz § 
29 odst. 2 trestního řádu. Navrhujeme, aby 
minimálně v důvodové zprávě bylo uvedeno, 
zda předkládaný návrh počítá se stejnou 
úpravou, nebo má být vydáváno usnesení i 
v případě souhlasu s vyúčtováním. Ve druhém 
případě by bylo vhodné upravit znění 
příslušných ustanovení trestního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Vyhověno jinak. 
TŘ v tomto případě zůstane tak jako nyní. 
V důvodové zprávě bude uvedeno, že se jedná o lex 
specialis. 

10. Ministerstvo vnitra 25. Z K § 34: první připomínka 
V odstavci 1 navrhujeme na začátek písmene 
a) doplnit slovo „neoprávněně“. Popřípadě by 
bylo možno formulovat dané písmeno též 
takto: „a) vykonává tlumočnickou činnost 
v rozporu s § 2“. 

Vyhověno jinak. 
 
Písmeno a) přeformulováno. 
 
a) provádí překladatelskou činnost, není-li 
zapsán též jako překladatel, 

10. Ministerstvo vnitra 26. Z K § 34: druhá připomínka 
V odstavci 1 navrhujeme v písmeni d) doplnit 
slova „podle § 19 odst. 2“, aby byl vyjádřen 
odkaz na ustanovení obsahující hmotněprávní 
povinnost, jež má být skutkovou podstatou 
trestána. Z obdobných důvodů požadujeme na 
začátek písmene j) vložit slova „v rozporu s § 
31 odst. 3“. V písmeni k) by zřejmě měl být 

Vyhověno. 
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uveden odkaz na § 23 s využitím slova 
„podle“, jestliže náležitosti tlumočnického 
úkonu mají vycházet z tohoto ustanovení. 

10. Ministerstvo vnitra 27. Z K § 34: třetí připomínka 
V odstavci 1 písmeni l) navrhujeme vypustit 
slova „nebo ji nevede řádně“, neboť 
z hmotněprávních ustanovení nevyplývá, co 
se považuje za „řádné“ vedení evidence. 
Pokud toto nebude v zákoně specifikováno, 
neměla by skutková podstata toto spojení 
používat (vymezení provedené v důvodové 
zprávě považujeme za nedostatečné). 

Vyhověno jinak. 
 
Ustanovení přeformulováno. DZ bude doplněno o 
definici pojmu „řádně“. 

10. Ministerstvo vnitra 28. Z K § 34: čtvrtá připomínka 
V odstavci 1 písmeni m) navrhujeme nahradit 
slova „podle tohoto zákona řádně 
a ve stanovené lhůtě“ slovy „podle § 10 odst. 
4 nebo § 14 odst. 5“.  

Nevyhověno. 
 

10. Ministerstvo vnitra 29. Z K § 34: pátá připomínka 
V odstavci 1 písmeni n) navrhujeme na 
začátek skutkové podstaty doplnit slova 
„v rozporu s § 30“. 

Nevyhověno. 
 

10. Ministerstvo vnitra 30. Z K § 34: šestá připomínka 
Jednotlivá písmena je následně nutné seřadit 
podle hmotněprávních ustanovení, na která 
odkazují. 

Nevyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 31. Z K § 34: sedmá připomínka 
Odstavec 3 navrhujeme vypustit. 
Neztotožňujeme se s důvody uvedenými 
v důvodové zprávě, neboť některé přestupky 
podle našeho názoru mohou v konkrétním 
případě být pouze drobným administrativním 
pochybením, které by bylo možné vyřešit 
uložením napomenutí, případně upuštěním od 

Nevyhověno. 
 
 
V důvodové zprávě bude vysvětlena povaha 
napomenutí, dále bude odůvodněna nemožnost 
upuštění od uložení správního trestu. 
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uložení správního trestu. V této souvislosti 
zdůrazňujeme, že se jedná pouze o možnost, 
nikoliv povinnost správního orgánu. 
K důvodové zprávě si dále dovolujeme 
upozornit, že nelze poukazovat na zákon 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, neboť nyní 
projednávaný návrh zákona má nabýt 
účinnosti 1. 1. 2018, přičemž 1. 7. 2017 
nabude účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
kterým bude uvedený zákon zrušen. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

10. Ministerstvo vnitra 32. Z K § 35: první připomínka 
V odstavci 1 úvodní části ustanovení 
navrhujeme nahradit slova „Jiná fyzická“ 
slovem „Fyzická“. Podle našeho názoru ani 
při obecné formulaci nebude pochyb, že 
skutkové podstaty v § 34 mají speciální 
subjekt, a proto nelze tlumočníka postihnout 
jak za přestupek podle § 34, tak za přestupek 
podle § 35. 

Vyhověno jinak. 
 

10. Ministerstvo vnitra 33. Z K § 35: druhá připomínka 
Skutkovou podstatu uvedenou pod písmenem 
a) navrhujeme vypustit. Není jasné, na jaké 
případy se tímto ustanovením míří, a proč 
nepostačí skutková podstata v písmeni b), 
obdobně jako v případě § 34. 

Nevyhověno. 
 

10. Ministerstvo vnitra 34. Z K § 35: třetí připomínka 
Z obdobných důvodů jako u připomínky k § 
34 odst. 3 navrhujeme vypustit odstavec 3. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Nevyhověno. 
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10. Ministerstvo vnitra 35. Z K § 36 odst. 1: 
Slova „u tlumočníků a jiných fyzických, 
právnických a podnikajících fyzických osob“ 
navrhujeme pro zjevnou nadbytečnost 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Nevyhověno. 
 

10. Ministerstvo vnitra 36. Z K § 37: 
Vzhledem k tomu, že výtka není správním 
trestem, není vhodné její zařazení do hlavy 
V upravující přestupky, navrhujeme proto 
zařadit systematicky výtku do hlavy IV 
upravující dohled. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Nevyhověno. 
 
Povaha výtky bude vysvětlena v DZ. 

10. Ministerstvo vnitra 37. D K § 1 odst. 3: 
Na soudní tlumočníky pro komunikaci 
s osobami neslyšícími, slepými 
a hluchoslepými se ustanovení navrhovaného 
právního předpisu mají použít přiměřeně. 
Návrh zákona přitom neobsahuje žádné 
zvláštní požadavky na soudního tlumočníka, 
který by měl takto komunikovat znakovým 
jazykem či vyhotovit překlad do Braillova 
písma, ani neobsahuje odkaz na prováděcí 
právní předpis, který by upravoval další 
podrobnosti. Není tedy jasné v jakém smyslu 
má jít o „přiměřené“ použití jednotlivých 
ustanovení. Vzhledem ke specifičnosti této 
činnosti se domníváme, že také forma vstupní 
zkouška bude muset být v tomto směru 
podrobena revizi.  

Vysvětleno. 
V případě neslyšících a hluchoslepých je důležitý 
tlumočník českého znakového jazyka a v případě 
slepých je důležitý překladatel do Braillova písma. 
Na oba případy se z důvodu odlišnosti způsobu 
tlumočení a překladu (oproti mluveným jazykům) 
bude vztahovat návrh zákona pouze přiměřeně. 
Žadatel o zápis do seznamu bude muset prokázat 
splnění potřebných odborných předpokladů tím, že 
předloží zcela jiné doklady, kterými prokáže svou 
odbornou způsobilost.  
Pozice českého znakového jazyka a komunikace s 
těmito osobami je upravena v zákoně  
č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 
neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění 
pozdějších předpisů, proto není nutné v návrhu 
zákona podrobněji specifikovat problematiku, která 
je již upravena v jiném právním předpise 
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vztahujícím se k osobám neslyšícím, hluchoslepým. 
10. Ministerstvo vnitra 38. D K § 4 odst. 1: 

Formulaci „bez ohledu na specializace, která 
neomezuje tlumočnické oprávnění“ použitou 
v odstavci 1 považujeme za matoucí.  
Ustavení by totiž bylo lze vykládat 
i způsobem, že se zohlední ta specializace, 
která tlumočnické oprávnění omezuje. 
V souladu s důvodovou je třeba ustanovení 
přepracovat tak, aby bylo zřejmé, že 
specializace nemá na rozsah oprávnění vliv. 

Vysvětleno. 
Formulace v tomto ustanovení nám přijde zcela 
jednoznačná. 
Soudní tlumočník a soudní překladatel má možnost, 
nikoliv povinnost, nechat si zapsat do seznamu 
specializaci. Specializace nikterak neomezuje 
rozsah tlumočnického či překladatelského 
oprávnění. Jen informuje zadavatele tlumočnického 
či překladatelského úkonu o tom, v jaké oblasti je 
tento subjekt odborníkem, tedy že má dostatečné 
odborné znalosti potřebné pro řádné provedení 
tlumočnického nebo překladatelského úkonu, např. 
v oblasti práva, stavebnictví, chemie etc. 
Bude-li mít např. soudní tlumočník zapsanou 
specializaci, která je zcela fakultativní, v oboru 
chemie, neznamená to však, že by byl oprávněn 
odmítnout provést tlumočnický úkon v oboru právo 
pro orgán veřejné moci. I když má zapsanou 
specializaci v oboru chemie, může provést 
tlumočnický úkon i ve zcela odlišném oboru. 
Zapsaná specializace pouze upozorňuje zadavatele 
tlumočnického úkonu, že v určitém oboru jsou jeho 
jazykové znalosti na mnohem vyšší odborné úrovni 
než v oboru, pro nějž zapsanou specializaci nemá. 

10. Ministerstvo vnitra 39. D K § 8: 
Doporučujeme zvážit vhodnost vytváření 
seznamu jazyků, který má být stanoven 
vyhláškou. Dle důvodové zprávy mají být 
v prováděcím právním předpise uvedeny 
všechny jazyky, ve kterých bude soudní 
tlumočník či předkladatel moci vykonávat 

Vysvětleno. 
Cílem návrhu zákona je mimo jiné i to, aby 
v seznamu jazyků, který je přílohou č. 1 prováděcí 
vyhlášky, byly uvedeny všechny jazyky, které se 
v souvislosti s tlumočnickou nebo překladatelskou 
činností mohou vyskytnout. Nastane-li situace, kdy 
orgán veřejné moci jednorázově ustanoví soudního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDBJRHB)



Stránka 57 z 118 
 

svoji činnost. Je-li tedy cílem stanovit, že 
oprávnění může vzniknout pouze k jazyku, 
který je uveden v seznamu, a v ostatních 
případech mají tlumočit osoby provádějící 
svou činnost jednorázově dle § 15 
navrhovaného zákona, nejedná se o příliš 
flexibilní řešení. Pokud by nebyla 
jednorázově tlumočící osoba ustanovena 
pouze výjimečně, muselo by dojít i ke změně 
provádějícího předpisu. S ohledem na výše 
uvedené považujeme za vhodné uvést 
v důvodové zprávě vztah seznamu jazyků a 
jednorázového provádění činnosti. 

tlumočníka nebo soudního překladatele pro jazyk, 
který není doposud zapsán v seznamu jazyků, je 
povinen nahlásit tuto skutečnost Ministerstvu 
spravedlnosti, aby mohlo provést revizi tohoto 
seznamu a doposud nepoužívaný jazyk do tohoto 
seznamu přidat. Legislativní proces přijetí vyhlášky 
či její novely je mnohem kratší a umožňuje tak 
provést flexibilnější změnu, která bude adekvátněji 
reagovat na potřebu dopsat do seznamu jazyků 
jazyk, který tam v současné době není zapsán. 
 
 

10. Ministerstvo vnitra 40. D K § 9 odst. 1: 
U podmínky bezúhonnosti navrhujeme 
zachovat stávající úpravu, podle níž 
bezúhonnou není osoba, která byla 
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný 
čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný 
v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, 
nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena. 
Omezení pouze na protiprávní jednání 
spáchaná v souvislosti s výkonem 
tlumočnického či překladatelského oprávnění 
není pro výkon činností, které zajišťují 
a fakticky uskutečňují základní ústavní práva, 
dostatečné.  

Vysvětleno. 
V návrhu zákona je uvedeno, že „podmínku 
bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla 
pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný 
v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, 
nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena“. 
Jinými slovy je zde napsáno úplně to samé. Má se 
zde na mysli úmyslný trestný čin nebo trestný čin z 
nedbalosti. Tato specifikace byla z návrhu zákona o 
soudních tlumočnících a soudních překladatelích 
zrušena podle připomínek k návrhu zákona o 
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech, kdy připomínková místa požadovala tuto 
specifikaci z návrhu zákona vypustit. 

10. Ministerstvo vnitra 41. D K § 9 odst. 3: 
V souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme v odstavci 3 
čárku na konci textu nahradit slovem „a“. Po 
této úpravě bude navíc více zřejmé, že je 
cizinec povinen doložit nejen výpis 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 9 obsahuje tři způsoby prokazování 
bezúhonnosti, přičemž v připomínce doporučované 
nahrazení čárky slovem „a“ zde není adekvátní, 
jelikož ne vždy musí žadatel o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů doložit bezúhonnost 
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z evidence trestů vydaný orgánem státu, jehož 
je občanem, ale (stejně jako občan ČR) také 
výpis z evidence trestů ze státu, kde se 
v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu 
delší než 3 měsíce zdržoval tak, jak to 
vyplývá z důvodové zprávy. 
Na zvážení pak dáváme doplnění postupu 
v případě nedoložení požadovaných 
dokumentů, popř. v důvodové zprávě uvést 
vysvětlení, že se dále uplatní ustanovení 
správního řádu - srov. § 66 odst. 1 písm. c) 
správního řádu. 

dokladem podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) a 
b). Jedná se pouze o případ, kdy žadatel není 
občanem České republiky a bude muset prokázat 
bezúhonnost dokladem podle písm. b) a zároveň i 
dokladem podle písm. a), pokud tato osoba se 
v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě 
alespoň tři měsíce na území jiného státu, jehož není 
občanem. 
 

10. Ministerstvo vnitra 42. D K § 11 odst. 2 a 4: první připomínka 
Slovní spojení „doručení žádosti“ v odst. 2 
navrhujeme nahradit slovy „podání žádosti“, 
neboť správní orgán doručuje, zatímco vůči 
správnímu orgánu se činí podání. 

Vyhověno. 
Do důvodové zprávy bude doplněno, že datem  
podání žádosti se rozumí den doručení žádosti. 

10. Ministerstvo vnitra 43. D K § 11 odst. 2 a 4: druhá připomínka 
Doporučujeme doplnit postup v případě, že 
uchazeč u zkoušky neuspěl, ale chtěl by se 
přihlásit na zkoušku pro jiný jazyk. 
V takovém případě by neměla platit obecná 
lhůta pro podání žádosti. Obecně jsme navíc 
toho názoru, že lhůta pro podání žádosti 5 let 
od vykonání poslední zkoušky je nepřiměřeně 
dlouhá i v případě stejného jazyka. 

Nevyhověno. 
Pokud bude podána jedna žádost, ve které bude 
uvedeno vícero jazyků, vykoná žadatel zkoušku 
pouze jednou. Vstupní zkouška se totiž vztahuje 
k osobě, nikoliv ke konkrétnímu jazyku. V případě, 
že žadatel při vstupní zkoušce neuspěje, nebude mít 
možnost podat si žádost o vykonání vstupní 
zkoušky pro jiný jazyk dříve než po 5 letech po 
neúspěšném konání vstupní zkoušky. Není 
rozhodné, pro jaký jazyk je zkouška konána, jelikož 
se zde neověřují jazykové znalosti, nýbrž znalosti 
právních předpisů upravujících výkon tlumočnické 
činnosti a dále řízení, v nichž se tlumočnická 
činnost provádí, a rovněž náležitosti tlumočnického 
úkonu.  
Se zkouškou budou spojeny značné náklady i na 
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straně státního rozpočtu, které rozhodně nebudou 
plně uhrazeny z poplatku cca 3000 Kč, který bude 
hradit žadatel. Opakované pokusy o skládání 
vstupní zkoušky tak jsou, mj. nákladné. Druhým 
velkým argumentem pro tuto limitaci je skutečnost, 
že soudními tlumočníky by neměl být každý, ale 
pouze ten, kdo prokáže nějaké znalosti, přičemž 
cílem není, aby tento člověk opakovaně skládal 
zkoušku, „dokud mu to jednou nevyjde“. 

10. Ministerstvo vnitra 44. D K § 13: první připomínka 
Pro přehlednost právního předpisu 
doporučujeme název předmětného ustanovení 
změnit na „Seznam soudních tlumočníků a 
soudních překladatelů“. 

Nevyhověno. 
V ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) je zavedena 
legislativní zkratka. 

10. Ministerstvo vnitra 45. D K § 13: druhá připomínka 
Doporučujeme slova „tento seznam je veden 
v elektronické podobě a“ pro nadbytečnost 
zcela vypustit. Z povahy informačního 
systému veřejné správy přímo vyplývá, že se 
jedná o systém obsahující údaje 
v elektronické formě.  

Nevyhověno. 
Konkretizace toho, že je seznam veden 
v elektronické podobě, má za cíl zdůraznit 
skutečnost, že seznam tlumočníků není veden 
v listinné podobě či na internetových stránkách 
Ministerstva spravedlnosti, jako je tomu doposud. 

10. Ministerstvo vnitra 46. D K § 14 odst. 1 písm. j): 
Doporučujeme konkretizovat, jaký údaj je 
v ustanovení § 14 odst. 1 písm. j) vyžadován. 
Ze současné formulace jej nelze jednoznačně 
určit, může to být údaj, kdy byl tlumočník 
podle zákona č. 39/1967 Sb. zapsán, ale i 
délka trvání zápisu, případně u kterého 
krajského soudu byl dotyčný zapsán. 

Vysvětleno. 
Zapisuje se zde údaj o tom, zda subjekt 
vykonávající tlumočnickou nebo překladatelskou 
činnost byl zapsán podle tohoto zákona nebo podle 
zákona o znalcích a tlumočnících. 

10. Ministerstvo vnitra 47. D K § 14 odst. 1 písm. l): 
Zastáváme názor, že v případě tlumočníka, 
jemuž byla tlumočnická činnost pozastavena, 
by veřejně dostupným údajem měla být pouze 

Nevyhověno. 
Zadavatel tlumočnického či překladatelského úkonu 
by měl být informován o tom, zda došlo 
k pozastavení tlumočnického oprávnění např. na 
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skutečnost, že dotčená osoba má pozastavenu 
činnost, nikoli však již další údaje o důvodech 
pozastavení činnosti. 

základě zahájeného trestního stíhání, které souvisí 
s výkonem tlumočnické činnosti, nebo jen ze 
zdravotních důvodů. Pokud bude mít zadavatel 
možnost znát tuto informaci, může si po zvážení 
všech okolností případu vybrat jiného vhodnějšího 
tlumočníka či překladatele, který pro něj provede 
tlumočnický nebo překladatelský úkon. 

10. Ministerstvo vnitra 48. D K § 14 odst. 2: 
Doporučujeme slova „Tlumočník se může 
dále rozhodnout, že do seznamu bude 
zapsána“ nahradit slovy „Na žádost 
tlumočníka se do seznamu zapíše“, jedná se 
dle názoru o přesnější a výstižnější formulaci. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 49. D K § 14 odst. 3: 
V § 14 odst. 3 se navrhuje, aby se jako 
neveřejný údaj do seznamu zapisovala i „jiná 
skutečnost potřebná pro výkon dohledu“. 
Takové vymezení považujeme za příliš vágní, 
navrhujeme proto ho blíže specifikovat, 
případně vypustit. 

Vysvětleno. 
Má se tím na mysli provedení kontroly 
překladatelského úkonu, obdržení stížnosti a způsob 
jejího vyřízení apod. Bude doplněno do důvodové 
zprávy. 

10. Ministerstvo vnitra 50. D K § 14 odst. 5: 
S ohledem na skutečnost, že správcem 
seznamu je Ministerstvo spravedlnosti, 
doporučujeme do daného ustanovení doplnit, 
že změnu údajů zapisovaných do seznamu je 
tlumočník povinen oznámit buď příslušnému 
krajskému soudu, nebo Ministerstvu 
spravedlnosti. 

Nevyhověno. 
Ministerstvo spravedlnosti je pouze správcem 
informačního systému, změnu údajů bude editovat 
pouze příslušný krajský soud. 

10. Ministerstvo vnitra 51. D K § 15 odst. 4: 
Návrh zákona stanoví, že pro účely 
jednorázového provedení tlumočnického 
úkonu se na osobu hledí, jako by byla 
tlumočníkem. Není však jednoznačně 

Vysvětleno. 
Co se týká tlumočnické činnosti ad hoc, tlumočníci 
provádějící jednorázově tlumočnickou činnost 
nemusí být pojištěni. Bude to zcela dobrovolná 
záležitost. V návrhu zákona bude v ustanovení § 15 
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stanoveno, zda u těchto ad hoc ustanovených 
osob budou v plném rozsahu platit ustanovení 
o pojištění tlumočníků. Výše uvedené 
doporučujeme vyjasnit.  

odst. 4 v části věty za středníkem uvedeno, že 
v těchto případech nemusí být pojištěni (např. soud 
by totiž nemusel nikoho u minoritních jazyků 
sehnat). 

10. Ministerstvo vnitra 52. D K § 21: první připomínka 
Doporučujeme zpřesnit odstavec 1, z něhož 
vyplývá, že tlumočník je oprávněn odmítnout 
vykonat tlumočnický úkon v případech 
uvedených v odstavci 2. Dle tohoto 
ustanovení však tlumočník v takových 
případech provést tlumočnický úkon odmítne, 
tj. je povinen tak učinit. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky MZV bude do ustanovení § 
21 odst. 2 doplněno nové písmeno  
„e) mu mimořádné a neočekávané pracovní 
povinnosti neumožnují provést úkon řádně a včas“. 
(či obdobná textace) 
 

10. Ministerstvo vnitra 53. D K § 21: druhá připomínka 
Dle důvodové zprávy je úmyslem 
zákonodárce zabránit bezdůvodnému 
odmítání provádění tlumočnických úkonů. 
Důvody pro odmítnutí provedení 
tlumočnického úkonu uvedené v odstavci 2 
jsou však stanoveny poměrně nekonkrétně 
(např. rodinné poměry znemožňující 
provedení úkonu). Navíc není stanovena 
povinnost tlumočníka existenci těchto důvodů 
prokázat, byť se v důvodové zprávě uvádí, že 
soudní tlumočník a soudní překladatel by měl 
důvod odmítnutí doložit a orgán veřejné moci 
by měl tento důvod prověřit. Doporučujeme 
tyto povinnost zakotvit přímo v zákoně. 

Vysvětleno. 
Došlo k přeformulování ustanovení § 21 na základě 
připomínek jednotlivých připomínkových míst 
v rámci vypořádání. Viz připomínka č. 10/52. 
 

10. Ministerstvo vnitra 54. D K § 23 odst. 2:  
Doporučujeme vypustit slovo „kvalifikovaný“ 
ze začátku páté, tj. poslední, věty § 23 odst. 2 
návrhu zákona. Kvalifikované elektronické 
časové razítko dle nařízení eIDAS nemusí být 
nutně podepsáno zaručeným elektronickým 

Vysvětleno. 
Ustanovení týkající se elektronického podpisu bylo 
již s MV konzultováno a bylo takto odsouhlaseno. 
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podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis, případně 
opatřeno zaručenou elektronickou pečetí 
založenou na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronickou pečeť, jak návrh zákona 
předpokládá v § 23 odst. 2 ve větě páté. 
Konkrétně požadavky nařízení eIDAS v této 
souvislosti kladené na kvalifikovaná 
elektronická časová razítka jsou následující 
(viz článek 42 nařízení eIDAS):  
„c) je podepsáno s použitím zaručeného 
elektronického podpisu, opatřeno zaručenou 
elektronickou pečetí kvalifikovaného 
poskytovatele služeb vytvářejících důvěru 
nebo označeno jinou rovnocennou metodou“.  

10. Ministerstvo vnitra 55. D K § 25 odst. 5: první připomínka 
Upozorňujeme, že na konci textu ustanovení 
se pojednává pouze o rozhodnutí 
o pozastavení tlumočnického oprávnění a 
chybí uvedení rozhodnutí o ukončení 
pozastavení tlumočnického oprávnění. 
Doporučujeme jej doplnit. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 56. D K § 25 odst. 5: druhá připomínka 
Nepovažujeme za vhodné kombinovat dvě 
různá vymezení lhůty, tedy „bezodkladně“ 
a „nejpozději do 10 pracovních dnů“, a 
doporučujeme proto jeden z uvedených obratů 
vypustit. 

Nevyhověno. 
Tato formulace nám přijde zcela adekvátní a běžně 
v zákonech používaná. 

10. Ministerstvo vnitra 57. D K § 26 odst. 2 písm. d): 
Upozorňujeme, že pokud má vyškrtnutí ze 
seznamu jako důsledek přestupku odpovídat 
dnes platné právní úpravě podle zákona č. 
200/1990 Sb., jedná se o „sankci“, a pokud 

Vyhověno. 
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nyní Parlamentem ČR schválené právní 
úpravě odpovědnosti za přestupky (zákon č. 
250/2016 Sb.), jedná se o „správní trest“. 
Nelze tak vyškrtnutí ze seznamu označovat 
pouze slovem „trest“ a doporučujeme jej 
nahradit slovy „správní trest“. 

10. Ministerstvo vnitra 58. D K § 26 odst. 3: 
V odstavci 3 se navrhuje, aby, je-li to možné a 
nehrozí-li nebezpečí z prodlení, byl tlumočník 
vyzván k nápravě ve stanovené přiměřené 
lhůtě, předtím než bude vyškrtnut ze seznamu. 
Klademe si otázku, zda je taková úprava 
odpovídající vzhledem k závažnosti některých 
důvodů uvedených v odstavci 2, respektive 
zda by v takovém případě (při poskytnutí 
přiměřené lhůty) nemělo dojít k pozastavení 
tlumočnického oprávnění. Doporučujeme tedy 
zvážit, zda možnost neomezit výslovně 
(nikoliv jen fakticky) pouze na některé 
z důvodů, a zda nestanovit, že v případě 
stanovení přiměřené lhůty se zároveň 
přistoupí k pozastavení tlumočnického 
oprávnění. 

Vysvětleno. 
Zhojit samozřejmě nelze všechny možné případy, 
které mohou nastat a které jsou uvedeny v § 26 
odst. 2. Zhojit lze kupříkladu skutečnost, že soudní 
tlumočník či soudní překladatel zapomněl doložit 
doklad o uzavřeném pojištění pro případ 
odpovědnosti za újmu apod. 
 

10. Ministerstvo vnitra 59. D K § 26 odst. 4: 
Dáváme na zvážení doplnění ustanovení 
týkající se výmazu ze seznamu o situaci, kdy 
byl tlumočník prohlášen za mrtvého.  

Vysvětleno. 
Není potřeba doplňovat situaci, kdy je tlumočník 
prohlášen za mrtvého, protože v takovém případě se 
na něj hledí podle občanského zákoníku jako by 
zemřel (§ 71). 

10. Ministerstvo vnitra 60. D K § 26 odst. 5 a 6: 
Dle ustanovení § 26 odst. 5 je ten, kdo má u 
sebe podklady sloužící k provedení 
tlumočnického úkonu, povinen je bez 
zbytečného odkladu vrátit zadavateli. 

Vyhověno. 
Připomínce bude vyhověno, jelikož na ustanovení § 
26 odst. 5 a 6 je navázána skutková podstata 
přestupku, tedy že se jiná osoba než tlumočník či 
překladatel dopustí přestupku tím, že nevrátí po 
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Tlumočnickou pečeť však má v případě 
výmazu nebo vyškrtnutí bez zbytečného 
odkladu vrátit tlumočník. Důvodem výmazu 
však může být i smrt tlumočníka, který ji 
logicky nebude moci vrátit. Navrhujeme tedy 
slovo „tlumočník“ nahradit slovy „ten, kdo 
má u sebe tlumočnickou pečeť“. 

vyškrtnutí nebo výmazu ze seznamu nejen 
podklady sloužící pro provedení tlumočnického či 
překladatelského úkonu, ale i tlumočnickou pečeť. 
 

10. Ministerstvo vnitra 61. D K § 27: první připomínka 
Doporučujeme vyjasnit použitou terminologii, 
zejména pokud jde o výrazy „určit odměnu“ 
či „stanovit odměnu“, aby bylo jednoznačně 
patrné, která pravidla obsažená v § 27 se 
vztahují na smluvní odměnu a která na 
odměnu zákonnou (určenou podle zákona 
a vyhlášky). 

Vysvětleno. 
Z textu návrhu zákona zcela jednoznačně vyplývá, 
že v případě použití pojmu „sjednaná odměna“ se 
jedná o odměnu pro soukromoprávního zadavatele. 
Kdežto při použití pojmu určená odměna se má na 
mysli odměna pro orgán veřejné moci nebo odměna 
pro soukromoprávního zadavatele avšak jen 
v případě, že odměna nebyla sjednána. 
V ustanovení § 27 odst. 2 věta za středníkem bude 
místo slova „určena“ užito pojmu „sjednána“. 

10. Ministerstvo vnitra 62. D K § 27: druhá připomínka 
Dále si dovolujeme podotknout, že odstavec 3 
a odstavec 4 působí rozporně. Je-li možné 
odměnu přiměřeně krátit, pokud nebyl úkon 
proveden v souladu s požadavky uvedenými 
ve vyhlášce, není vhodné v předchozím 
odstavci určovat, že „odměna nesmí žádným 
způsobem záviset na výsledku tlumočnické 
činnosti“, tato slova navrhujeme vypustit. 

Vysvětleno. 
Výše odměny se odvíjí od kvantity účelně 
vynaložené práce a zároveň od znalostí a 
dovedností na straně soudního tlumočníka nebo 
soudního překladatele a rovněž od náročnosti 
daného jazyka. Z tohoto důvodu je v prováděcí 
vyhlášce uvedeno rozmezí odměn za provedenou 
tlumočnickou či překladatelskou činnost. 

10. Ministerstvo vnitra 63. D K § 27: třetí připomínka 
Dle odstavce 4 může u zvlášť závažného 
případu nekvalitního provedení úkonu orgán 
veřejné moci odměnu zcela odepřít. 
Důvodovou zpráva nicméně hovoří o této 
možnosti i pro soukromého zadavatele. 
V tomto směru navrhujeme upravení 

Vyhověno. 
V návrhu zákona bude opraveno, že ve zvlášť 
závažných případech nekvalitního provedení 
úkonu, může „zadavatel“ odměnu zcela odepřít. Má 
se tím tedy na mysli jak orgán veřejné moci, tak i 
soukromoprávní zadavatel. 
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normativního textu, nebo důvodové zprávy. 
10. Ministerstvo vnitra 64. D K § 28: 

V odstavci 1 se používá slovní spojení 
„promeškaný čas“, zatímco v odstavci 3 
„náhrada za ztrátu času“ (i v souladu 
s nadpisem paragrafu), doporučujeme v rámci 
jednoznačnosti danou terminologii sjednotit. 

Vyhověno. 
Bude přeformulováno na „náhrada za ztrátu času“. 
 

10. Ministerstvo vnitra 65. D K § 30: 
Důvodová zpráva uvádí, že odměny a náhrady 
musí být uhrazeny do 30 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o odměně a 
náhradách, zákon však stanoví, že se tak děje 
do 15 dnů. Vzhledem k tomu navrhujeme 
předmětný nesoulad vyjasnit. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude opravena podle návrhu 
zákona, a to na 15 denní lhůtu pro úhradu odměn a 
náhrad. 

10. Ministerstvo vnitra 66. D K § 31: 
Doporučujeme zvážit potřebnost zavedení 
legislativní zkratky „orgán dohledu“ pro již v 
§ 6 odst. 2 zavedenou legislativní zkratku 
„příslušný krajský soud“, která ostatně ani 
není využívána v navazujících ustanoveních 
zákona - srov. § 32 a § 36. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 67. D K § 33: 
Legislativní zkratka „zřizovatel“ je dle našeho 
názoru nadbytečná, neboť se uplatní pouze v 
§ 33. Doporučujeme ji pro neopodstatněnost 
nezavádět. 

Nevyhověno. 
Legislativní zkratka je sice zavedena pouze pro 
ustanovení § 33, ale je zde zavedena z důvodu větší 
přehlednosti textu. 

10. Ministerstvo vnitra 68. D K § 36: 
Navrhujeme v nadpisu paragrafu na konci 
doplnit slova „k přestupkům“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 69. D K § 40: 
Doporučujeme toto ustanovení vypustit. 
Ačkoli předkladatel v důvodové zprávě 

Vyhověno. 
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odkazuje na zásadu legislativní zdrženlivosti a 
označuje ustanovení za standardní opatření, je 
třeba upozornit, že zvolené legislativní řešení 
představuje nepřímou novelu dotčených 
právních předpisů, která je dle čl. 54 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády nepřípustná. 
Shodně Metodická pomůcka pro přípravu 
návrhů právních předpisů zveřejněná na 
internetových stránkách Úřadu vlády obdobné 
ustanovení uvádí jako příklad nesprávného 
postupu (viz str. 6 II. Části této metodické 
pomůcky). 

10. Ministerstvo vnitra 70. D K důvodové zprávě – obecně: 
Důvodová zpráva uvádí odhad nákladů, které 
si nová právní úprava vyžádá, nicméně již 
neuvádí, jakým způsobem budou zvýšené 
výdaje pokryty. Doporučujeme tedy 
identifikovat v důvodové zprávě také zdroje, 
ze kterých dojde k uhrazení zvýšených 
nákladů. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 71. D Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
Dle předkladatele má být návrh zákona členěn 
na část první s nadpisem „SOUDNÍ 
TLUMOČNÍCI A SOUDNÍ 
PŘEKLADATELÉ“ a dále na hlavu I až VI. 
Vzhledem k existenci pouze jedné části je 
výše uvedené členění nutno sjednotit, tedy 
buď doplnit členění na části, nebo zvolit 
členění na hlavy. Nadpis hlavy I je navíc 
totožný s nadpisem § 2, doporučujeme je 
v souladu se zachování přehlednosti právního 

Vyhověno. 
Původně návrh zákona měl obsahovat i část druhou 
až pátou, která by obsahovala návrh zákona, kterým 
se mění zákon o správních poplatcích, trestní 
zákon, trestní řád, zákon o obětech trestných činů, 
zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů a živnostenský zákon, a to 
v souvislosti s přijetím zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích. Následně 
došlo k přesunu těchto částí do doprovodného 
zákona k návrhu zákona o soudních tlumočnících a 
soudních překladatelích. Označení část první bude 
z návrhu tohoto zákona vypuštěno. 
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předpisu upravit. 
10. Ministerstvo vnitra 72. D Předložený návrh i důvodovou zprávu je 

nutno revidovat ve směru provázanosti 
používaných odkazů na konkrétní ustanovení 
zákona. Příkladmo v § 7 odst. 1 písm. d) se 
odkazuje na § 24 odst. 2 písm. d), správně by 
se však mělo jednat o odkaz na § 26 odst. 2 
písm. d). Stejně tak v ustanoveních § 11 odst. 
2, v § 12 v uvozovací větě odstavce 1 
a v písmenu b), v § 15 odst. 2 a 3, v § 34 odst. 
1 písm. b), c), e), e) až g), i) a l), § 35 odst. 1 
písm. c) a d) a § 36 odst. 2 je nezbytné vnitřní 
odkazy upravit. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 73. D K § 5: 
V § 5 je poprvé použit pojem „ministerstvo“, 
a to bez řádného zavedení legislativní zkratky. 
Ta je v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády zaváděna za slovním spojením, 
které nahrazuje. Je tedy nutné doplnit, jaké 
„ministerstvo“ má legislativní zkratka 
nahradit. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 74. D K § 12 odst. 1 písm. b): 
Doporučujeme za slova „rozdílovou zkoušku“ 
doplnit slova „podle odstavce 3“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 75. D K § 20 odst. 2: 
V odstavci 2 doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost slovo „opakovaně“.  

Nevyhověno. 
Lhůtu pro provedení překladatelského nebo 
tlumočnického úkonu provedeného v písemné 
formě lze prodloužit celkem dvakrát. Pokud by 
došlo ke zrušení slova „opakovaně“, dostala by věta 
druhá uvedená v § 20 odst. 2 zcela jiný význam, 
tedy že lze lhůtu pro provedení tohoto úkonu 
prodloužit pouze jednou. 
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10. Ministerstvo vnitra 76. D K § 23 odst. 1: 
Navrhujeme slovo „dva“ nahradit číslem „2“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 77. D K § 25 odst. 1: 
V úvodní části ustanovení doporučujeme 
(vzhledem ke zvolené dikci „pozastaví“) 
pro zjevnou nadbytečnost slovo „vždy“ 
vypustit. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 78. D K § 29: 
Doporučujeme za slovo „náhrady“ doplnit 
slova „podle § 28“. 

Nevyhověno. 
Považujeme to za nadbytečné. Toto slovní spojení 
se objevuje v návrhu zákona na několika místech. 
Navíc odměny jsou upraveny již v ustanovení § 27 
a náhrady až v ustanovení § 28. 

10. Ministerstvo vnitra 79. D K § 30: 
Na začátku věty druhé navrhujeme slova „O 
jeho výši“ nahradit slovy „O jejich výši“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 80. D K § 42 odst. 2: 
Doporučujeme v souladu s obvyklou 
legislativní praxí nahradit slova „dosavadní 
právní úpravy“ slovy „dosavadních právních 
předpisů“. 

Vyhověno jinak. 
Slova „podle dosavadních právních předpisů „ a 
„podle dosavadní právní úpravy“ budou nahrazena 
odkazem na konkrétní právní předpis (čl. 51 
Legislativních pravidel vlády). 

10. Ministerstvo vnitra 81. D K § 43 odst. 4: 
Z důvodu lepší srozumitelnosti textu 
navrhujeme za slovo „zápis“ doplnit slova 
„tlumočnického oprávnění“. 

Nevyhověno. 
Podle ustanovení § 10 odst. 3 se do seznamu 
zapisuje žadatel (po splnění všech zákonných 
podmínek), nikoliv tlumočnické oprávnění. 

10. Ministerstvo vnitra 82. D K § 44: první připomínka 
Připomínáme, že s ohledem na čl. 52 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády je třeba zrušit 
i novely zákona č. 36/1967 Sb., jakož i 
jednotlivé novely vyhlášky č. 37/1967 Sb.  

Nevyhověno. 

10. Ministerstvo vnitra 83. D K § 44: druhá připomínka 
Doporučujeme rovněž zvážit úpravu 
zrušovacích ustanovení s ohledem na 
existenci obdobných ustanovení v zákoně o 

Vysvětleno. 
Bohužel s ohledem na skutečnost, že zákon 36/1967 
Sb., o znalcích a tlumočnících, obsahuje právní 
úpravu obou těchto profesí, a to ještě dosti 
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znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech, ve kterých je zákon č. 36/1967 Sb. a 
prováděcí vyhláška č. 37/1967 rušena 
shodným způsobem. 

nešťastným způsobem, kdy primární jsou znalci a 
tlumočníci jsou vždy uváděni pouze v závorce, není 
možné tuto právní úpravu rozdělit. Tudíž je jedinou 
možností celou právní úpravu ponechat nebo celou 
zrušit, přičemž z legislativního hlediska pak zcela 
jednoznačně musí být tato právní úprava zrušena 
jako celek. Samozřejmě je zde riziko toho, že jedna 
část úpravy bude schválena a druhá bude zpožděna, 
ale s ohledem na dostatečně dlouhou legisvakanční 
lhůtu lze předpokládat, že do 1. ledna 2018 budou 
přijaty obě tyto právní úpravy, případně to budeme 
nuceni řešit pozměňovacími návrhy ve věci 
účinnosti.  
 
V případě, že budou schváleny oba zákony, tedy 
návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích, zrušovací 
ustanovení bude jen v jednom z těchto zákonů. 

11. Ministerstvo 
životního prostředí 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

12. Ministerstvo obrany   Neuplatňuje žádné připomínky.  
13. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
1. Z K § 1 odst. 3 

Přesto, že až v § 3 návrhu je stanoveno: „Kde 
se dále v tomto zákoně hovoří o tlumočníkovi, 
tlumočnickém oprávnění a tlumočnické 
činnosti, rozumí se tím i překladatel, 
překladatelské oprávnění a překladatelská 
činnost, není-li výslovně stanoveno jinak.“, 
zde, tedy v předchozím ustanovení, se uvádí, 
že „ustanovení tohoto zákona se použijí 
přiměřeně též na soudního tlumočníka (dále 

Vyhověno. 
V ustanovení § 3 bude doplněn i „tlumočnický 
úkon“. 
V ustanovení § 3 bude vypuštěno slovo „dále“. 
Rovněž toto bude zdůvodněno v důvodové zprávě. 
Dosavadní znění § 3 bude označeno jako § 3 odst. 
1. 
Dosavadní § 1 odst. 3 bude přesunut do § 3 a bude 
označen jako odst. 2. 
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jen „tlumočník“) pro komunikaci s osobami 
neslyšícími, slepými a hluchoslepými“, 
nikoliv na překladatele. Samotná důvodová 
zpráva uvádí přitom překladatele do Braillova 
písma. Požadujeme odpovídajícím způsobem 
upravit.   
Tato připomínka je zásadní.  

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D K § 5 a následujícím  
Upozorňujeme, že v návrhu zákona počínaje § 
5 je užívána pro Ministerstvo spravedlnosti 
zkratka „ministerstvo“; legislativní zkratka 
však není v návrhu právního předpisu 
zavedena. Je nutno ji doplnit.  

Vyhověno. 
 
Legislativní zkratka byla do návrhu doplněna.  

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. Z V § 27 odst. 2 je nutné nahradit ve větě za 
středníkem slovo „určena“ slovem 
„sjednána“.  
Uvedené zpřesnění má vliv na další úpravu 
práv na odměnu. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. Z V § 27 odst. 4 není zřejmé, zda se týká odměn 
sjednávaných nebo určovaných zadavatelem. 
Pokud se tento odstavec týká pouze odměn 
určovaných zadavatelem, doporučujeme 
nahradit v první větě slovo „stanoví“ slovem 
„určí“, (popřípadě celý začátek věty „Odměna 
se stanoví“ slovy „Odměnu určí zadavatel“).  
Uvedená úprava má zásadní vliv na to, zda lze 
krátit nebo navyšovat sjednané odměny. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Toto ustanovení se vztahuje na oba případy. Tedy 
je jedno, zda je zadavatelem soukromoprávní 
subjekt nebo orgán veřejné moci. 

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

5. Z V § 27 odst. 4 navrhujeme doplnit novou větu 
ve znění „Odměnu lze zvýšit, je-li 
tlumočnický či překladatelský úkon 
mimořádně obtížný, nebo je-li nutné spěšné 

Vyhověno. 
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provedení tlumočnického či překladatelského 
úkonu.“. 
Je-li navržena úprava snižování odměn, které 
je konkretizováno ve vyhlášce, je nutné 
umožnit zákonem také zvyšování odměny, 
jehož konkretizace je ve vyhlášce také 
uvedena.  
Tato připomínka je zásadní. 

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

6. D U § 27 odst. 6 doporučujeme zvážit, zda se při 
přezkoumávání výše stanovených odměn a 
jejich případné úpravě nezohledňuje místo 
vývoje výše odměn (poskytovaných), které 
mají pevný zákonný rámec, spíše aktuální 
hodnota a úroveň ocenění tlumočnických a 
překladatelských úkonů. 

Vysvětleno. 
Analýza výše odměn by měla být prováděna 
komparací údajů v evidenci tlumočnických a 
překladatelských úkonů, tedy výší odměn podle 
prováděcí vyhlášky a smluvních odměn. V případě, 
že by zde byl shledán výrazný nárůst či pokles 
smluvních odměn v  uplynulých třech letech 
(například v důsledku inflace), měla by být 
upravena i odměna mimosmluvní a to tak, aby 
odměny odpovídaly současné ekonomické situaci. 
 

13. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

7. D K § 34 odst. 1 písm. a) 
Podle tohoto ustanovení má být přestupkem 
tlumočníka provádění překladatelské činnosti. 
Toto se s ohledem na § 2 a 3 jeví jako 
nešťastná formulace a vyznívá poněkud 
nevhodně; zřejmě by mělo být doplněno 
„pokud k ní nemá oprávnění“.  

Vysvětleno. 
V rámci vypořádání připomínek s povinnými místy 
bylo dohodnuto, že připomínky týkající se 
přestupků budou dodatečně konzultovány a 
vypořádány s  MV. K vypořádání s MV došlo dne 
27.9.2016. Připomínky MV budou do návrhu 
zákona a do DZ zapracovány. 
 

14. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část 8 obecné části důvodové zprávy, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

Vyhověno. 
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vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
  

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se 
zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten 
se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je 
popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; 
pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 
zpracování zakládaného navrhovanou regulací 
a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již 
existující zpracování osobních údajů. 
V takovém případě je třeba jednoznačně 
vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr 
(např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých 
údajů/údajových položek). 
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Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, 
uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených 
oprávnění podle zákona o ochraně osobních 
údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za 
použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. 
Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé 
povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a 
kvalifikační hodnocení takové změny, pokud 
to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se 
uvede jednak obecně používané označení 
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné 
označení nebo popis zásahu. Pokud se 
předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 
návaznost na jiná, ať již existující, nebo 
souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování 
osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 
výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 
synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve 
kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí 
parametry jako obecný požadavek na kvalitu, 
zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita 
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aktualisace a parametry specifické pro 
upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která 
zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
specifická, tak i obecná podle zákona o 
ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou 
pouze přímé projevy zpracování osobních 
údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 
řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva 
na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že 
existují změny ve zpracování osobních údajů, 
popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 
popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 
vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky 
a opatření podle obecného zákona o ochraně 
osobních údajů a jiného zákona obsahujícího 
zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. D Je nutno přehodnotit terminologii. 

V § 1 odst. 1 jako pouhá legislativní zkratka 
zavedena „tlumočnická činnost“. To znamená, 
že na tento právní pojem nelze odkazovat 
v žádném jiném předpisu. Místo toho by tento 
pojem měl být zaveden jednoslovný – 
„tlumočení“ – a jako definice, což platí i pro 
všechny obdobné legislativní zkratky, např. 
„žadatel“ v § 6 odst. 1. Mělo by přitom být 
vymezeno, co to tlumočení je a jak se liší od 
překladu. 

Nevyhověno. 

Na základě doporučující připomínky Ministerstva 
financí s odůvodněním, že není nutné tvořit 
legislativní zkratku toho, co je definováno jako 
pojem, bude legislativní zkratka „tlumočnická 
činnost“ vypuštěna. 

Definici „tlumočnické činnosti“ uvedenou v návrhu 
zákona lze považovat zcela adekvátní a plně 
vystihující daný pojem.  
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15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

3. D V § 1 odst. 2 jako pouhá legislativní zkratka 
zavedena „překladatelská činnost“. To 
znamená, že na tento právní pojem nelze 
odkazovat v žádném jiném předpisu. Místo 
toho by tento pojem měl být zaveden 
jednoslovný – „překlad“ – a jako definice. 

Nevyhověno. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

4. D V § 1 odst. 3 je zavedena legislativní zkratka 
„tlumočník“. To klade otázku, do jaké míry 
myslí předkladatel vážně pojem „soudní 
tlumočník“, když ho nikde v zákoně 
nepoužívá. Navíc § 3 tlumočníka a 
překladatele směšuje. 

Vysvětleno. 

Celý návrh zákona se vztahuje na soudní 
tlumočníky a soudní překladatele. Legislativní 
zkratka je však zavedena, aby v celém návrhu 
zákona nemuselo být používáno obšírnější sousloví 
a aby se text návrhu zákona díky zavedené 
legislativní zkratce zkrátil.  

  

V ustanovení § 3 bude doplněn i „tlumočnický 
úkon“. 

V ustanovení § 3 bude vypuštěno slovo „dále“. 
Dosavadní znění § 3 bude označeno jako § 3 odst. 
1. 

Dosavadní § 1 odst. 3 bude přesunut do § 3 a bude 
označen jako odst. 2. 

Legislativní zkratka soudního tlumočníka (dále jen 
„tlumočník“) bude zavedena v ustanovení § 2 odst. 
1. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

5. D V § 2 odst. 2 je zavedena legislativní zkratka 
„překladatel“. To klade otázku, do jaké míry 
myslí předkladatel vážně pojem „soudní 

Vysvětleno. 

Celý návrh zákona se vztahuje na soudní 
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překladatel“, když ho nikde v zákoně 
nepoužívá. 

tlumočníky a soudní překladatele. Legislativní 
zkratka je však zavedena, aby v celém návrhu 
zákona nemuselo být používáno obšírnější sousloví 
a aby se text návrhu zákona díky zavedené 
legislativní zkratce zkrátil. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

6. D Ustanovení § 2 je nezbytné přepracovat. 

V těchto právních normách se stanoví, co je 
tlumočník a překladatel oprávněn provádět. 
To se však rozumí samo sebou, to vyplývá 
z principu legální licence zakotvené ústavním 
řádem (článek 2 odst. 4 ústavy a článek 2 
odst. 3 Listiny). 

Nevyhověno. 

Cílem tohoto ustanovení bylo postavit na jisto, že 
tlumočnickou činnost není oprávněn vykonávat 
nikdo jiný než soudní tlumočník. To samé platí i 
v případě, že by soudní tlumočník neoprávněně 
vykonával překladatelskou činnost, na kterou nemá 
oprávnění. Obě situace platí i pro překladatele. 
Pokud by tomu tak nebylo, dopustily by se tyto 
subjekty přestupku postižitelného podle tohoto 
návrhu zákona. 

Rovněž je zde explicitně stanoveno, že subjekt 
může být fakultativně zapsán do seznamu (po 
splnění všech zákonných podmínek) pouze jako 
soudní tlumočník nebo pouze jako soudní 
překladatel či může být zapsán v seznamu pro 
možný výkon obou těchto profesí. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

7. Z Ustanovení § 4 odst. 3 je v rozporu s § 24, což 
je nezbytné napravit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Podle § 4 odst. 3 vede evidenci 
tlumočnických a překladatelských úkonů 
tlumočník nebo překladatel, podle § 24 
ministerstvo. 

Vyhověno. 

Bude upraveno, aby bylo zřejmé, že správcem 
evidence je MSp a tlumočník pouze zapisuje údaje. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

8. Z Ustanovení § 5 se zrušuje. Tato připomínka 
je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
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Toto ustanovení je ve vztahu k § 6 zbytečné, 
zvláště když se zde nestanoví, jakou konkrétní 
pravomoc, tj. vydávání jakých aktů, tyto 
veřejné úřady mají. 

V ustanovení § 5 bude jasně stanoveno, že za 
krajský soud vždy jedná předseda krajského soudu 
(případně jím pověřený zaměstnanec soudu, 
zejména místopředseda soudu ustanovený rozvrhem 
práce) v pozici správního orgánu – orgánu státní 
správy soudu, jak je důsledně rozlišováno v zákoně 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 
státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

9. D Ustanovení § 6 je vhodné přejmenovat na 
„místní příslušnost“. 

Je vhodné konkretizovat, jakou příslušnost má 
tato právní norma na mysli. 

Nevyhověno. 

Odst. 1 řeší věcnou příslušnost. 

Odst. 2 řeší místní příslušnost. 

Odst. 3 řeší funkční příslušnost. 
15. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 
10. Z V § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. f), § 14 odst. 1 

písm. d) a § 28 odst. 5 se slova „doručovací 
adresa“ nahrazují slovem „sídlo“. Tato 
připomínka je zásadní. 

Osnova používá pojem „doručovací adresa“ 
pouze na 4 místech (§ 6 odst. 2, § 7 odst. 1 
písm. f), § 14 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 5) a 
nikde ji nedefinuje. Lze mít za to, že se nijak 
neliší od sídla, a proto je tento institut 
zbytečný. 

Vyhověno jinak. 

Doručovací adresa nemusí být shodná se sídlem, 
jedná se o adresu, na které si tlumočník přeje být 
kontaktován a zároveň o adresu, která se použije 
pro účely náhrad. Největšího významu má tato 
adresa pochopitelně ve vztahu k cizincům. 

Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
znamená. 

S MV bylo projednáno, že tlumočníci budou mít 
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povinně zřízenou datovou schránku. 

  
15. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 
11. D Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) je nezbytné 

přepracovat. 
  

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) žádné sankce 
nestanoví. Navíc by zákon měl sankce 
rozlišit: na tresty, které jsou překážkou 
opětovného zapsání do seznamu, a opatření, 
které překážkou opětovného zapsání do 
seznamu nejsou. Vhodnými pojmy pro 
rozlišení jsou: „výmaz“ a „vyškrtnutí“, 
přičemž smrt by zřejmě měla být 
rekvalifikována na vyškrtnutí. 

Nevyhověno. 

Je zde uveden chybný odkaz. Správně má být § 26 
odst. 2 písm. d).  

V případě, že se soudní tlumočník (soudní 
překladatel) dopustil přestupku, za který mu byl 
uložen trest vyškrtnutí ze seznamu ex offo, a to 
v posledních 3 letech, nesplňuje jeden ze 
zákonných požadavků pro vznik tlumočnického 
oprávnění. Formulace ustanovení § 7 odst. 1 písm. 
d) s odkazem na § 26 odst. 2 písm. d) je zcela 
jednoznačná a není zde dán důvod pro její 
přepracování. 

Návrh zákona používá jak termín výmaz ze 
seznamu, tak i termín vyškrtnutí ze seznamu. Smrt 
jakožto právní událost je důvodem pro výmaz ze 
seznamu. Kdežto vyškrtnutí ze seznamu je pouze 
sankčního charakteru.  

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

12. D V § 7 odst. 1 se písmeno i) zrušuje. 

Není zřejmé, k čemu je v dnešní době dobrý 
slib, když povinnosti tlumočníka nebo 
překladatele má stanovit přímo zákon. Jedná 
se o neúčelnou formalitu, kterou důvodová 
zpráva nijak nevysvětluje, jen popisuje. 

Vysvětleno. 

Je důležité, aby soudní tlumočník či soudní 
překladatel při skládání slibu si byl vědom toho, co 
je povinen při své činnosti dodržovat a aby si byl 
vědom toho, co vše je jeho povinností tak jako je 
tomu i v jiných profesních předpisech, např. 
v zákoně o advokacii, notářském řádu etc. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

13. D Ustanovení § 9 odst. 5 zní: „Prokazuje-li se 
bezúhonnost způsobem podle odstavce 3 nebo 

Nevyhověno. 
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4, přiloží fysická osoba aktuální doklady k 
žádosti o zápis do seznamu.“ 

Právo je popis ideálního stavu; modální 
slovesa jsou tedy nevhodnou legislativní 
technikou 

Co se týká časového testu 3 měsíců, je 
protismyslný, neboť nic nezaručuje. I doklady 
mladší než čtvrt roku mohou být neaktuální a 
vice versa. Proto je nezbytné normovat 
povinnost aktuálnosti. Opak je výrazem 
zákonné theorie důkazní, ačkoliv český právní 
řád je postaven na zásadě volného hodnocení 
důkazů. Lze poukázat i na to, že např. 
s MŠMT byla obdoba tohoto řešení již 
dohodnuta (eKLEP: KORNA5UH75KH), 
ačkoliv se z neznámých důvodů do 
výsledného normativního textu, jak byl 
zveřejněn ve Sbírce zákonů, nepromítla. 

V návrzích zákonů se zcela běžně používají 
modální slovesa. Není tedy důvod měnit v tomto 
ustanovení text návrhu zákona. 

Co se týká časového rozmezí 3 měsíců, např. i 
Česká advokátní komora požaduje pro zápis do 
seznamu advokátů doložení mimo jiné i výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Jedná se zcela o 
běžnou praxi. Tato povinnost je stanovena i v § 46 
odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, etc. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

14. Z V § 10 se odstavec 3 zrušuje. Tato 
připomínka je zásadní. 

V případě kladného rozhodnutí nebude mít 
žadatel v případě sporu žádný dokument, že 
mu bylo vyhověno. Ustanovení § 71 odst. 1 
NSŘ stanoví jasně: „Správní orgán je povinen 
vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.“ 
Není účelné zde stanovit odchylku. 

Vyhověno jinak. 

Jedná se o ustanovení inspirované zákonem o 
veřejných rejstřících, cílem je odlehčit 
administrativně krajským soudům. Jedná se o 
ustanovení, které je speciální vůči správnímu řádu. 
My zde účelnost této odchylky spatřujeme, neboť 
konstitutivní povahu má zápis do seznamu. Navíc 
bude tlumočník disponovat průkazem a 
tlumočnickou pečetí, kterým může své oprávnění 
prokázat. 

Osvědčení bude vydáno podle části čtvrté správního 
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řádu, a to bez jakéhokoliv odůvodnění, a to do 10 
dnů ode dne složení slibu.  

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

15. D V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „z členských 
států Evropské unie nebo v jiném“ zrušují. 

Všechny státy EU jsou zároveň státy EHP. Je 
tedy zcela zbytečné obě kategorie uvádět 
vedle sebe. 

Vysvětleno. 

EHP dohoda specifikuje, že jeho členství je 
otevřeno pro členy EU a ESVO. Členové ESVO se 
tedy mohou účastnit na Evropském vnitřním trhu, 
aniž by byli členové EU (Island, Norsko a 
Lichtenštejnsko). 

  

Bude se to muset posuzovat případ od případu. 

MSp byl zaslán návrh MPO konkrétního znění 
tohoto ustanovení, se kterým souhlasí MŠMT. 

§ 12 

Zvláštní ustanovení o vzniku tlumočnického 
oprávnění 

(1)  Příslušný krajský soud zapíše do seznamu 
fyzickou osobu jako tlumočníka, aniž by splnila 
podmínky uvedené v § 5, pokud 

a)        získala v některém z členských států 
Evropské unie nebo v jiném smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace 
oprávnění obdobné tlumočnickému 
oprávnění podle tohoto zákona a 
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b)        ministerstvo po složení rozdílové 
zkoušky uzná její kvalifikaci podle jiného 
právního předpisu xy) 

(2)    Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 musí 
před zapsáním do seznamu složit slib podle § 5 
odst. 1 písm. i) do rukou ministra spravedlnosti 
nebo jím pověřené osoby. 

(3)    Rozdílovou zkouškou se ověřují zejména 
znalosti právních předpisů upravujících výkon 
tlumočnické činnosti a řízení, v nichž se 
tlumočnická činnost provádí, a náležitostí 
tlumočnického úkonu. Ustanovení o vstupní 
zkoušce se použije přiměřeně i pro rozdílovou 
zkoušku. Způsob vykonání rozdílové zkoušky 
žadatele o zápis do seznamu, její formu a průběh 
stanoví ministerstvo vyhláškou.  

xy) zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a některých 
příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), 
v platném znění 

  

Rozdílová zkouška je součástí řízení o uznání 
odborné kvalifikace, je tedy třeba, aby takové řízení 
proběhlo. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, v platném znění v § 21 
umožňuje ověření znalosti českého jazyka 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDBJRHB)



Stránka 82 z 118 
 

uchazeče, jazyková zkouška tak může být složena 
v rámci tohoto ověření. Původní znění s povinným 
složením jazykové zkoušky je v rozporu se 
směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací. 

Poznámka: máme za to, že je v textu § 12 písařská 
chyba a mělo by být Švýcarské konfederaci nikoli 
Švýcarské konfederace. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

16. D V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „nebo název“ 
zrušují. 
  

Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem právnické 
osoby je její název.“ Je tedy zjevné, že název 
je jméno a že tedy pojem „jméno“ 
automaticky zahrnuje i název. 

Vyhověno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tlumočníkem nebo 
překladatelem může být dle § 7 odst. 1 návrhu 
zákona pouze fyzická osoba, ponechá se v § 14 
odst. 1 písm. a) uvedení pouze jména, nikoliv 
názvu. Pojem název je v občanském zákoníku 
použit pouze jako označení právnické osoby. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

17. D V § 18 odst. 1 se slova „, zadavateli, orgánu 
veřejné moci, který provádí řízení, 
účastníkovi řízení nebo jeho zástupci nebo 
osobě, které se tlumočnický úkon týká“ 
nahrazují slovem „nebo k osobě“. 

Není třeba v osnově vypočítávat všechny 
možné osoby, poměr k nimž způsobuje 
podjatost, neboť o tom nemohou být rozumné 
pochybnosti. Podrobnosti stačí vysvětlit 
v důvodové zprávě. 

Nevyhověno. 

I v ustanovení § 14 odst. 1 OSŘ je normativně 
zakotven důvod pochybnosti o nepodjatosti soudců 
a přísedících v případě jejich poměru nejen k věci, 
ale i k účastníkům řízení a k jejich zástupcům. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

18. D 

  

Ustanovení § 23 odst. 1 je nezbytné 
přepracovat. 
  
Převod písemného záznamu projevu v cizím 

Nevyhověno. 

Soudní tlumočníci mohou provádět i tlumočnické 
úkony týkající se přepisu nebo překladu výstupů 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 
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jazyce do češtiny není tlumočení, nýbrž 
překlad. Definičním znakem tlumočení je, že 
probíhá v reálném čase a že je méně přesné 
než překlad. 

Výsledek je sice písemný, ale činnost jako taková 
vyžaduje dovednosti tlumočnické, nikoliv 
překladatelské. Soudní tlumočník pracuje 
s mluveným slovem. Musí být schopen filtrovat, 
rozumět a analyzovat mluvenostní jevy. Rovněž 
vyúčtování je u tohoto přepisu možné jedině 
v hodinách.  

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

19. D V § 27 odst. 6 se slova „případně upraví“ 
nahrazují slovem „indexuje“. 

Odborný termín pro zohlednění inflace je 
„indexace“. Indexace by měla být nároková. 

Nevyhověno. 

Návrh znění § 27 odst. 6 se nám jeví zcela 
adekvátně. 

15. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

20. D V § 31 sq. se slovo „dohled“ nahrazuje 
slovem „dozor“. 

Vhodnější termín. 

Nevyhověno. 

Pracuje-li subjekt pod dohledem, pracuje 
samostatně, avšak dohlížející osoba jej v ne zcela 
pravidelných intervalech zkontroluje. 

Avšak pracuje-li subjekt pod dozorem, je na něho 
dohlíženo neustále, dozorující osoba by jej neměla 
„spustit z očí“. 

Návrh zákona předpokládá, že soudní tlumočníci a 
soudní překladatelé budou pracovat zcela 
samostatně a že budou pod „pouhým“ dohledem ze 
strany příslušného krajského soudu. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

1. Z Účel zákona  
Z navrhovaného textu předlohy se zcela 
vytratil účel zákona spočívající především 
v zajištění řádného výkonu tlumočnické 
a překladatelské činnosti v řízení před orgány 
veřejné moci. Absence vymezení by mohla 
vést k pochybnostem, proč má vůbec 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že i bez explicitního ustanovení je 
možno usuzovat na hlavní záměr zákona.  
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existovat státem regulovaný výkon 
tlumočnické a překladatelské činnosti. Jsem si 
vědoma, že Legislativní pravidla vlády 
nestanovují nutnost existence úvodních 
ustanovení, avšak explicitní ustanovení 
o hlavním záměru zákona je dle mého 
názoru nutné, jelikož se k názvu vysoce 
odborných profesí (překladatel/tlumočník) 
přidává specifikace, že jde o soudní 
tlumočníky a soudní překladatele. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

2. Z  Vymezení orgánů správy tlumočnické 
a překladatelské činnosti  
Zákon postrádá přesné vymezení správních 
orgánů – orgánů státní správy tlumočnické 
a překladatelské agendy, které mají za úkol 
rozhodovat o vzniku a zániku tlumočnického 
či překladatelského oprávnění, vést evidenci, 
vyřizovat stížnosti, vykonávat dohled, ukládat 
pokuty a provádět další činnosti spojené se 
správou tlumočnické a překladatelské agendy. 
Ustanovení § 5 zákona uvádí, že o otázkách 
výkonu tlumočnické činnosti rozhodují 
krajské soudy a ministerstvo. Ustanovení § 6 
odst. 1 zákona uvádí, že ve věcech 
tlumočníků a žadatelů o vznik tlumočnického 
oprávnění rozhodují v prvním stupni krajské 
soudy.  
 
S ohledem na rozdělení jurisdikční složky 
a správní (dohledové) složky krajských soudů 
považuji za důležité, aby bylo jasně 

Vyhověno. 
V ustanovení § 5 bude jasně stanoveno, že za 
krajský soud vždy jedná předseda krajského soudu 
(případně jím pověřený zaměstnanec soudu, 
zejména místopředseda soudu ustanovený rozvrhem 
práce) v pozici správního orgánu – orgánu státní 
správy soudu, jak je důsledně rozlišováno v zákoně 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 
státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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stanoveno, že za krajský soud vždy jedná 
předseda krajského soudu (případně jím 
pověřený zaměstnanec soudu, zejména 
místopředseda soudu ustanovený rozvrhem 
práce) v pozici správního orgánu – orgánu 
státní správy soudu, jak je důsledně 
rozlišováno v zákoně č. 6/2002 Sb., 
o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), 
ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji 
v ustanoveních zákona zavést také jednotnou 
legislativní zkratku (viz § 31 odst. 1 zákona).  
 
Tato připomínka je zásadní.  

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

3. Z Právní nárok na zápis do seznamu 
soudních tlumočníků a soudních 
překladatelů 
Jde-li o koncepci založenou na právním 
nároku na zápis do seznamu tlumočníků 
a překladatelů (splní-li žadatel všechny 
zákonem dané podmínky), dovolím si vyslovit 
obavu, zda taková koncepce dává dostatečnou 
záruku výběru co nejkvalitnějšího 
a potřebného sboru tlumočníků a překladatelů, 
a to i přes zavedení vstupní zkoušky (§ 11). 
Ze zákona se vytrácí základní regulativní účel 
zákona, tj. zajistit řádný výkon tlumočnické 
a překladatelské činnosti v řízeních před 
orgány veřejné moci, a do popředí vystupuje 
otázka práva na výkon povolání. Pokud 
orgány veřejné moci a zejména účastníci 
potřebují v řízení pomoc tlumočníka či 

Částečně vyhověno. 
Jak bylo řešeno i v případě znalců, právní nárok je 
nutné zavést. Do zákona však bude doplněno, že 
tlumočník a překladatel musí mít i určité 
personální, resp. morální vlastnosti, aby došlo k 
vyloučení některých patologických „vlastností“ 
žadatele. 
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překladatele, legitimně očekávají, že osoby 
zapsané v seznamu dávají záruku včasného 
a řádného vykonání úkonu. Jedině 
individuální posouzení žádostí uchazečů 
o výkon tlumočnické a překladatelské činnosti 
s výsledným odůvodněným rozhodnutím (dle 
§ 10 odst. 3 nebude muset být vydáváno), 
proč žádosti bylo či nebylo vyhověno, by 
odpovídalo preventivnímu hledisku (vybrat 
jako tlumočníka či překladatele jen takové 
osoby, u kterých je správní trestání téměř 
vyloučeno). Cílem by proto nemělo být 
zapsání všech osob, které projeví zájem 
a splní podmínky. Takový systém považuji 
za příliš liberální, přejímající prvky 
podnikatelského prostředí, aniž by 
v dostatečné míře zohledňoval možné 
negativní dopady na správní a soudní řízení. 
Přitom o tlumočníkovi a překladateli jako 
podnikateli lze uvažovat pouze v případě, 
že objednatelem tlumočnického či 
překladatelského úkonu je soukromá osoba. 
Je-li u tlumočníka a překladatele zadáván 
tlumočnický či překladatelský úkon pro řízení 
před orgány veřejné moci, nejde 
o podnikatelskou činnost, neboť tlumočník 
a překladatel sám nemůže ovlivnit, zda bude 
soudem nebo správním orgánem v řízení 
ustanoven jako tlumočník či překladatel. 
 
Pokud bude zachován právní nárok 
na jmenování, navrhuji, aby do zákona bylo 
doplněno, že žadatel musí splňovat i určité 
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osobní předpoklady pro výkon tlumočnické 
a překladatelské činnosti (např. u překladatele 
je zejména nutná spolehlivost, tedy, aby byl 
překlad dodán včas a v odpovídající kvalitě; 
u tlumočníka je důležité, aby nebyl 
ovlivnitelný a zachoval si nestrannost). 
Navrhuji do návrhu zákona vložit ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů.  Cílem navrhovaného 
ustanovení je odfiltrovat případné patologické 
jevy, vlastnosti, resp. jiné projevy žadatelů 
o výkon tlumočnické a překladatelské 
činnosti.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

4. Z  Aplikace správního a kontrolního řádu 
Procesní postup správních orgánů při výkonu 
tlumočnické a překladatelské činnosti má svá 
specifika, která odůvodňují pro některé 
situace možnost výluky z aplikace správního 
a kontrolního řádu. Domnívám se, že by 
zákon měl obsahovat jasný odkaz nebo 
vyloučení aplikace správního a kontrolního 
řádu pro vybrané situace (např. přerušení 
lhůty za účelem vykonání vstupní zkoušky, 
návrh počítá s nevydáním rozhodnutí 
o jmenování, viz připomínka k § 10 odst. 3). 
Jasné nastavení nepochybně prospěje principu 
předvídatelnosti a zavedení jednotnosti 
postupu správních orgánů, se kterými by 
měly být výluky projednány. 
 

Vysvětleno. 
S aplikací správního i kontrolního řád počítáme. 
Opakovaně jsme vyzývali na společných jednáních 
soudy, aby nám sdělily, zda požadují nějaké 
výjimky oproti správnímu řádu, tedy např. delší 
lhůty. Přičemž nám pouze bylo sděleno, že je 
potřeba přerušit správní řízení na dobu než bude 
vykonána vstupní zkouška, což jsme do návrhu 
zapracovali. Žádné další návrhy jsme neobdrželi. 
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Tato připomínka je zásadní. 
16. Veřejná ochránkyně 

práv 
5. Z  Absence lhůty pro odpovědnost 

za přestupek  
V zákoně chybí lhůta, ve které je možné 
projednat přestupek. Navrhuji uvést 
objektivní tříletou lhůtu, případně zvážit 
zakotvení lhůty delší (domnívám se, že by 
lhůty měly být sjednoceny s návrhem zákona 
o znalcích, znaleckých kancelářích 
a znaleckých ústavech). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Bylo by vhodné, aby byla stejná právní úprava 
v zákoně o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech a zároveň v zákoně o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích. 
Podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech budou orgány dohledu jednou 
za pět let provádět kontrolu znaleckých posudků. 
Z tohoto důvodu je nutné zakotvit lhůtu delší, jinak 
by celá kontrola, která je stěžejním prvkem nové 
právní úpravy, byla zbytečná. Následná kontrola 
soudních tlumočníků s ohledem na charakter jejich 
činnosti možná není. A pouhá kontrola soudních 
překladatelů by byla značně diskriminační.  
Problematika promlčecí doby byla konzultována i 
s MV v souvislosti s novým zákonem o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento 
nový zákon upravuje přerušení promlčecí doby 
zahájením řízení o přestupku a vydáním 
prvostupňového rozhodnutí, což lhůtu pro 
projednání přestupku výrazně prodlouží. Lze se 
domnívat, že tato obecná úprava promlčecí doby 
postačí a není nutno stanovovat speciální úpravu. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

6. Z  K § 1 
Navrhuji do předmětných ustanovení doplnit 
explicitní odkaz na zákon č. 155/1998 Sb., 
o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších 
předpisů, který definuje druhy komunikačních 
systémů osob neslyšících a hluchoslepých 
(viz také připomínka č. 16). Uvedený zákon 

Vyhověno jinak. 
Připomínka bude zapracována do ustanovení § 3 
odst. 2 a zároveň do důvodové zprávy. 
Ustanovení § 3 zrušeno nebude, ba naopak, bude 
zde navíc dopsán tlumočnický a překladatelský 
úkon. 
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hovoří jednak o českém znakovém jazyce 
(ustanovení § 4 téhož zákona), tak 
i o ostatních komunikačních systémech 
vycházejících z českého jazyka (ustanovení 
§ 6). Mám za to, že o českém znakovém 
jazyce není jako o samostatném jazyce 
žádných pochyb a počítá s ním i předkládaný 
seznam jazyků (Příloha č. 1 vyhlášky, kterou 
se stanoví seznam jazyků, požadované 
vzdělání a délka praxe pro výkon tlumočnické 
a překladatelské činnosti), ostatní 
komunikační systémy neslyšících 
a hluchoslepých mohou být problematičtější. 
Zákon o komunikačních systémech počítá 
s tlumočením či překladem ve všech 
případech (ustanovení § 4 a ustanovení § 6), 
ale aby o tomto právu nebylo pochyb 
a nevyvstaly jakékoli výkladové nejasnosti, 
navrhuji, aby byl do předmětných ustanovení 
návrhu zákona explicitně mezi tlumočnické 
a překladatelské úkony zařazen i převod 
mluvené řeči do písemné podoby v reálném 
čase (§ 6 odst. 5 zákona č. 155/1998 Sb.). 
Domnívám se, že je důležité komunikační 
systémy vymezené zákonem o komunikačních 
systémech osob neslyšících a hluchoslepých 
vyjmenovat explicitně v předkládané právní 
úpravě.   
Po zapracování odkazu na zákon 
o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob v odstavcích 1 a 2 
navrhuji vypustit odst. 3 jako nadbytečný.  
Tato připomínka je zásadní.  
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16. Veřejná ochránkyně 
práv 

7. Z  K § 1 odst. 2 
Uvedené ustanovení obsahuje pojem 
„vysvětlení“. Uvedený termín je opodstatněný 
v rámci znalecké činnosti, kdy znalec podává 
vysvětlení ke svému úkonu, tlumočník však 
nevysvětluje, jen přesně překládá, to co slyší. 
Nemůže tedy podávat žádné vysvětlení 
ke svému úkonu. U překladatele je však 
vysvětlení možné, např. odůvodnění překladu 
termínu apod. Navrhuji ustanovení upravit 
tak, aby odpovídalo specifikám tlumočnické 
a překladatelské činnosti, jak jsem je výše 
nastínila.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
U znalců je pochopitelně tento pojem chápan jinak. 
Jak je v připomínce uvedeno, zde se jedná opravdu 
spíše o terminologické vysvětlení. Z praxe víme, že 
toto vysvětlení však může provést tlumočník i 
překladatel, proto nám navrhovaná právní úprava 
přijde v pořádku. 
Tato záležitost byla probrána s komorou. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

8. Z  K § 6 
Nesouhlasím se zavedením místní příslušnosti 
správních orgánů dle sídla nebo doručovací 
adresy tlumočníka či překladatele. Sídlo může 
být jakákoli adresa, která nemusí odpovídat 
místu „působení“ tlumočníka, doručovací 
adresa zase může být např. i PO Box. Sídlo je 
„trvalým pobytem“ právnické osoby, avšak 
připomínkovaná právní úprava neumožňuje, 
např. oproti zamýšleným znaleckým 
kancelářím formu obchodní korporace. 
Navrhuji zavést místní příslušnost správního 
orgánu (krajského soudu) dle trvalého 
bydliště tlumočníka či překladatele. 
Podle doručovací adresy (sídla) nebude 
jednoduché nalézt „nejbližšího tlumočníka či 
překladatele“. Orgány dohledu by 
při zachovaní navrhované příslušnosti vedli 
agendu tlumočníků a překladatelů z různých 

Vyhověno jinak. 
Není nám zřejmé, z jakého důvodu je vhodnější 
 sídlo než doručovací adresa, neboť i sídlo může být 
fiktivně umístěno zcela jinde, než se fakticky bude 
tlumočník nacházet. Naším cílem bylo pouze 
v první řadě zajistit, jak to bude fungovat u cizinců, 
kterých v případě tlumočníků a překladatelů (na 
rozdíl od znalců) může být poměrně nemalé 
procento a zároveň zajistit, aby bylo postaveno na 
jisto, od které adresy se bude odvíjet náhrada 
nákladů. Domníváme se, že naopak sídlo, nebo 
chceme-li místo trvalého pobytu by mohlo být 
zkreslující, neboť řada osob má trvalý pobyt někde 
zcela jinde, než fakticky působí. 
Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
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částí republiky.  
Tato připomínka je zásadní.  

znamená. 
S MV bylo projednáno, že tlumočníci budou mít 
povinně zřízenou datovou schránku. 
 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

9. Z  K § 10 odst. 3   
Nesouhlasím se zavedením koncepce, 
že nebude vydáváno rozhodnutí o vzniku 
tlumočnického či překladatelského oprávnění. 
Tlumočníka či překladatele nelze jen zapsat 
do příslušného seznamu a nevydat o tomto 
rozhodnutí. Žádost o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů je řízením, které je 
vedeno v režimu správního řádu. Není tedy 
možné o žádosti rozhodnout, aniž by nebylo 
vydáno rozhodnutí.  
 
Jako reálnou nepovažuji desetidenní lhůtu 
pro zápis žadatele do seznamu, neboť není 
v možnostech správního orgánu zajistit v této 
lhůtě i složení slibu. Současná praxe je 
taková, že po vydání správního rozhodnutí 
o jmenování tlumočníkem či překladatelem 
(ale např. i znalcem) a nabytí právní moci 
jsou žadatelé předvoláni ke složení 
tlumočnického slibu do rukou předsedy 
krajského soudu (současný interval je jednou 
za tři až šest měsíců dle počtu osob).   
 
Tato připomínka je zásadní.   

Vyhověno jinak. 
Tato právní úprava je však speciální vůči 
správnímu řádu a vychází z obdobné právní úpravy 
zákona o veřejných rejstřících (konkrétně 
ustanovení § 92), kdy se rovněž pouze provede 
zápis, ale rozhodnutí se nevydává. V případech 
vyškrtnutí nebo zamítavého rozhodnutí o zápisu 
pochopitelně bude vydáváno i rozhodnutí. Pouze 
v případě „kladného rozhodnutí“, tedy pokud se 
provede zápis, již vnímáme jako nadbytečné, aby se 
vydávalo ještě i rozhodnutí. Tímto opatřením se 
snažíme zejména snížit administrativu na straně 
krajských soudů. Zápis do seznamu má 
konstitutivní účinek. Bude však vydáno osvědčení 
podle části čtvrté právního řádu, a to bez 
jakéhokoliv odůvodnění, a to do 10 dnů ode dne 
složení slibu. Bude to doplněno do ustanovení § 10 
stejně jako vydání tlumočnické průkazky a 
tlumočnické pečeti. 
Lhůta deset dní se počítá ode dne, kdy byly splněny 
všechny podmínky pro zápis do seznamu, tedy 
včetně podmínky složení slibu. Nebude to fungovat 
stejně jako dnes, tedy že by byl tlumočník zapsán a 
až poté by skládal slib. 
 
 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

10. Z  K § 21 odst. 2 
K písm. c) Primárním úkolem tlumočníků 
a překladatelů je výkon jejich činnosti 

Ad § 21 odst. 2 písm. c) 
Vysvětleno. 
Nelze opomíjet skutečnost, že tlumočník mohl již 
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pro orgány veřejné moci. Domnívám se, že je 
vhodné doplnit uvedené ustanovení 
o formulaci, že se jedná o zadané 
a neprovedené úkony pro orgány veřejné 
moci, nikoliv o všechny zadavatele 
(objednatele). Tlumočník či překladatel by tak 
mohl odmítat úkony pro orgány veřejné moci 
ve prospěch soukromých objednatelů, což by 
bylo v přímém rozporu se záměrem zákona 
(viz připomínka „Účel zákona“). 
K  písm. d) Pokud u tlumočníka či 
překladatele nastaly závažné zdravotní či 
rodinné důvody, které mu neumožňují 
provádět činnost, měl by požádat 
o pozastavení činnosti. Navrhuji uvedené 
ustanovení vypustit. 
Navrhuji přidat ustanovení, které by umožnilo 
odmítnout úkon, pokud jsou dány podmínky 
pro vyloučení dle § 18.  
Tato připomínka je zásadní.   

dříve přijmout tlumočení pro jiný subjekt než orgán 
veřejné moci a musí svým závazkům a smluvním 
povinnostem dostát. Není možno takto „násilně“ 
upřednostňovat orgány veřejné moci, pouze se 
chceme vyvarovat situacím, kdy tlumočníci 
odmítají orgány veřejné moci a při tom čekají na 
lukrativnější zakázku od soukromého zadavatele.  
 
Ad § 21 odst. 2 písm. d) 
Vysvětleno. 
Může se jednat o náhlou zdravotní indispozici či 
náhlé rodinné záležitosti. Nedomníváme se, že je 
nutné zatěžovat krajské soudy tím, aby 
pozastavovali oprávnění, když je tlumočník 14 dní 
nemocný, na neschopence apod. Pozastavení 
oprávnění má smysl až u dlouhodobější 
indispozice. Na druhou stranu dost těžko lze po 
tlumočníkovi požadovat, aby šel v takovém stavu 
tlumočit na soud. 
 
Ad vyloučení: 
Vysvětleno. 
O vyloučení nerozhoduje tlumočník, ale zadavatel. 
Není vhodné, aby si tlumočník mohl sám posoudit, 
že by měl být vyloučen. Navíc se často může stát, 
že tlumočník přijde na to, že by měl být vyloučen 
až ve chvíli, kdy zakázku přijme a seznámí se 
s podrobnostmi. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

11. Z  K § 25 
 
Pokud tlumočník či překladatel požádá 
o ukončení pozastavení oprávnění, které bylo 
delší než 3 roky, dávám ke zvážení, aby 

Vysvětleno 
Bylo diskutováno i v případě znalců, toto opatření 
se nám zdá nepřiměřené, neboť v jiných případech 
např. pozastavení ex offo nebo nevykonávání 
činnosti přezkušování nezavádíme. 
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správní orgán měl možnost uvážit, zda není 
nutné ověřit jeho schopnosti provádět 
tlumočnické a překladatelské úkony a ověřit 
jeho znalosti relevantní právní úpravy 
(obdoba vstupní zkoušky § 11 odst. 1). 
 
Tato připomínka je zásadní.   

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

12. Z  K § 31 odst. 3 v návaznosti na § 4 odst. 3 
a § 24 
Tlumočníci primárně nevykonávají úkony 
v písemné podobě, proto se domnívám, že by 
zákon měl v ustanoveních § 4 odst. 3 a § 24 
zavést povinnost tlumočníků o vykonaném 
nepísemném tlumočnickém úkonu sepsat 
záznam o jeho obsahu, § 31 odst. 3 zákona by 
měl být změněn tak, že orgánu dohledu 
předloží úkon provedený v písemné podobě 
nebo záznam o něm. Mám za to, 
že zavedením této povinnosti získá správní 
orgán v případě obdržení podnětu 
na tlumočníka podklad pro další postup.  
V kontextu zmíněného navrhuji doplnit 
na konci § 34 odst. 1 písm. j) text: „nebo 
záznam o něm“.  
 
Navrhovaný záznam o obsahu tlumočnického 
úkonu by měl být veden v elektronické 
podobě v evidenci tlumočnických 
a překladatelských úkonů a o tuto povinnost 
by měl být rozšířen § 24 odst. 3 s tím, 
že bližší podrobnosti stanoví vyhláška, 
k jejímuž vydání je v § 24 odst. 5 
Ministerstvo spravedlnosti zmocněno.  Mnou 

Vysvětleno. 
Je nepřiměřené po tlumočníkovi požadovat, aby o 
svém tlumočnickém úkonu, resp. o jeho obsahu 
sepsat záznam. Navíc není zřejmé, k čemu by tento 
záznam sloužil, protože z hlediska dohledu nad 
kvalitou tlumočnické činnosti by byl prakticky 
bezcenný. 
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. e) je tlumočník 
povinen zapsat do evidence předmět tlumočnického 
úkonu, což je zcela postačující. 
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navrhovaný záznam by měl obsahovat jen den 
provedení tlumočnického úkonu, jeho 
účastníky a stručný obsah úkonu (např. 
jednání o uzavření kupní smlouvy, tlumočení 
u uzavírání manželství či registrovaného 
partnerství apod.).  Záznamy mohou sloužit 
nejenom jako již uvedený podklad pro správní 
orgán, ale také díky evidování těchto údajů si 
může zadavatel (objednatel) tlumočnického 
úkonu vybrat tlumočníka, který má v určité 
oblasti tlumočení zkušenosti.  
     
Tato připomínka je zásadní. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

13. D  K § 34 odst. 1   
U následujících ustanovení je uveden špatný 
odkaz na jiná ustanovení zákona: 
 
písm. e) místo § 16 by měl být § 18  
písm. f) místo § 19 by měl být § 21 
písm. g) místo § 23 odst. 4 by měl být § 25 
písm. i) místo § 25 odst. 3 by měl být § 27 
odst. 2  
písm. l) § 2 odst. 6 neexistuje, § 22 odst. 3 – 6 
neexistují, odkaz na § 22 odst. 2 nedává 
smysl. Domnívám se, že správně mají být 
uvedeny odkazy na § 24. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 
 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

14. D  K § 35 odst. 1  
U následujících ustanovení je uveden špatný 
odkaz na jiná ustanovení zákona: 
písm. c) – místo neexistujícího § 17 odst. 2 se 
domnívám, že má být uveden odkaz na § 19. 

Vyhověno. 
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písm. d) místo § 24 odst. 5 nebo 6 by měl být 
§ 26 odst. 5 nebo 6. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

16. Veřejná ochránkyně 
práv 

15. D  K § 36 odst. 2  
V ustanovení je uveden špatný odkaz na jiná 
ustanovení zákona. Domnívám se, že místo 
§ 35 má být uveden odkaz na § 37. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 
 

17. Akademie věd ČR   Neuplatňuje žádné připomínky.  
18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

1. Z K § 10 
Není důvod se domnívat, že na řízení 
dle návrhu zákona o soudních 
tlumočnících a soudních 
překladatelích se nepoužije správní řád 
(jak tomu ostatně bylo doposud), 
neboť se jedná o rozhodování 
o právech a povinnostech osob. Za 
nevhodnou proto považujeme 
formulaci § 10 odst. 3, která vylučuje 
vydání rozhodnutí („příslušný krajský 
soud zapíše žadatele do seznamu, aniž 
by vydával rozhodnutí, splnil-li 
žadatel podmínky pro vznik 
tlumočnického oprávnění“). Jelikož 
zapsání do seznamu tlumočníků 
krajský soud učiní na základě žádosti a 
po jejím posouzení, bude rozhodnutí 
o žádosti nepochybně správním 
rozhodnutím. Mělo by tak být 
vyhotoveno písemně se všemi 
náležitostmi. Stejně tak bude nutné 

Částečně vyhověno. 

Rozhodně se nedomníváme, že by se na řízení 
v těchto otázkách nepoužilo správního řádu, to se 
rozumí samo sebou a není potřeba to explicitně 
v zákoně zmiňovat. Tato právní úprava je však 
speciální vůči správnímu řádu a vychází z obdobné 
právní úpravy zákona o veřejných rejstřících 
(konkrétně ustanovení § 92), kdy se rovněž pouze 
provede zápis, ale rozhodnutí se nevydává. 
V případech vyškrtnutí nebo zamítavého rozhodnutí 
o zápisu pochopitelně bude vydáváno i rozhodnutí. 
Pouze v případě „kladného rozhodnutí“, tedy pokud 
se provede zápis, již vnímáme jako nadbytečné, aby 
se vydávalo ještě i rozhodnutí. Tímto opatřením se 
snažíme zejména snížit administrativu na straně 
krajských soudů. Zápis do seznamu má 
konstitutivní účinek. 

O využití standardních institutů správního řádu se 
návrh zákona zmiňovat nemusí, pouze by kopíroval 
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vydat rozhodnutí v případě vyškrtnutí 
tlumočníka ze seznamu, jeho 
nezapsání pro nesplnění podmínek 
zápisu (o němž se zmiňuje důvodová 
zpráva na str. 23 – „Pouze v opačném 
případě, tj. nebudou-li splněny 
všechny podmínky rozhodné pro zápis, 
vyhotoví se rozhodnutí.“) 
či pozastavení tlumočnického 
oprávnění. Účastníkům rovněž náleží 
možnost využít běžné opravné 
prostředky – odvolání a případně 
správní žalobu, o čemž se však návrh 
zákona na žádném místě nezmiňuje. 
Argument efektivnějším a rychlejším 
způsobem zápisu, obsažený 
v důvodové zprávě, nepovažujeme za 
platný, jelikož vydání rozhodnutí bude 
z hlediska právní jistoty a práv 
účastníků usilujících o výkon 
tlumočnictví nezbytné. Nelze ani 
předpokládat, že by rozhodování 
o žádostech představovalo tak 
významnou agendu, pro kterou by 
bylo nutné upozadit práva účastníků a 
běžný standard správního procesu. 
Požadujeme proto vyjasnit náležitosti 
řízení týkající se vzniku a zániku 
tlumočnického oprávnění jak v textu 
zákona, tak v důvodové zprávě. 

správní řád, což je nadbytečné. 

Bude vydáno osvědčení podle části čtvrté právního 
řádu, a to bez jakéhokoliv odůvodnění, a to do 10 
dnů ode dne složení slibu. Bude to doplněno do 
ustanovení § 10 stejně jako vydání tlumočnické 
průkazky a tlumočnické pečeti. 

18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 

2. Z K § 14 odst. 2 písm. c) 
Dle navrhovaného § 14 odst. 2 písm. 
c) se každý tlumočník může 

Vysvětleno. 

Specializace je vlastně pouze takovou poznámkou, 
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práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

rozhodnout, zda do seznamu bude 
zapsána jeho specializace. V návrhu 
ale není řešena situace, kdy tlumočník 
na danou oblast ve skutečnosti 
specializován není, a přesto si do 
seznamu nechá konkrétní specializaci 
zapsat. V návrhu není nastaven 
mechanismus, který by ověřoval 
specializaci tlumočníků. 
Na specializaci se přitom klade důraz 
při výběru ze seznamu tlumočníků, 
kdy např. § 20 odst. 1 stanoví, že „při 
výběru tlumočníka orgán veřejné moci 
přihlédne také k zapsané 
specializaci.“ Požadujeme podmínky 
zapisování specializace v textu zákona 
vyjasnit. 

kterou tlumočníkovi umožňujeme dát najevo, že je 
v určitých oblastech zběhlejší než v jiných. 
Nevidíme důvod, proč by to měli tlumočníci jakkoli 
zneužívat, neboť fakticky specializace nijak 
tlumočnické oprávnění nezužuje a tlumočník může 
tlumočit ve všech oblastech, ať v nich má zapsanou 
specializaci či nikoli. Pokud by teoreticky přijal 
tlumočení, které nebude zvládat, tak jej zřejmě 
neprovede řádně a lze jej postihnout 
v přestupkovém řízení. 

18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

3. Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme doplnit, popř. upřesnit definici 
problému, tj. popsat, jaké konkrétní problémy 
a v jakém rozsahu působí např. spojení 
překladatelské a tlumočnické činnosti či její 
nedostatečná kvalita (jejíž zvýšení je jedním 
z cílů navrhované úpravy) nebo v jakém 
rozsahu dochází ze strany překladatelů a 
tlumočníků ke způsobení újmy, již nejsou 
schopni nahradit poškozeným z vlastních 
prostředků apod.  Bez dané konkretizace 
podstaty a závažnosti jednotlivých dílčích 
problému řešených navrhovanou úpravou 
nelze posoudit vhodnost a efektivitu její 

Částečně vyhověno. 

V ZZ RIA bude doplněno následující: 

  

- pojištění – zda jsou možné stejně velké škody jako 
u advokáta 

- oddělení překladatelů od tlumočníků: 

- tlumočník musí být při výkonu tlumočnické 
činnosti zcela pohotový, ale ne všichni z nich znají 
gramatiku na tak vysoké úrovni, aby mohli 
bezproblémově zvládat i překladatelskou činnost 
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konkrétní podoby (např. oddělení překladatelů 
od tlumočníků, vstupní zkouška, povinné 
pojištění apod.) 

  

- překladatel je sice ve své činnosti zcela precizní, 
ale pro výkon tlumočnické činnosti nemají všichni 
z nich velkou slovní zásobu a nejsou zcela pohotoví 
tak, aby mohli vykonávat i činnost tlumočnickou 

Proto dochází k oddělení překladatelské činnosti od 
činnosti tlumočnické.  

- MSp zkonzultuje s komorou odhad možného 
úbytku tlumočníků a překladatelů. 

Dá se předpokládat, že dojde k navýšení počtu 
překladatelů, jelikož díky oddělení překladatelské a 
tlumočnické činnosti budou moci překládat při 
svém zaměstnání. Což nyní nemohli, jelikož by 
museli i tlumočit, a to jim jejich pracovní doba 
neumožňovala. 

  

  
18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

4. Z Požadujeme v ZZ RIA vymezit varianty pro 
všechny jednotlivé aspekty věcného řešení (tj. i 
nad rámec již uvedených variant ohledně 
oddělení soudních předkladatelů od 
tlumočníků) obsaženého v navrhovaného 
úpravě (v rozsahu, v jakém představují 
podstatnou změnu oproti stávající úpravě – tj. 
zejména pokud jde  
o vstupní zkoušku, zvýšení odměn, zavedení 
elektronického seznamu tlumočníků a 
předkladatelů a elektronické evidence jejich 
úkonů, zvýšený dohled, povinné pojištění 

Částečně vyhověno. 

- Aspekty, které jsou vypsány v důvodové zprávě, 
avšak už nejsou uvedeny v ZZ RIA, budou do ZZ 
RIA dopsány.  

Do ZZ RIA budou dopsány zejména informace ke 
vstupní zkoušce, odměnám, elektronickému 
seznamu tlumočníků a překladatelů a elektronické 
evidenci úkonů. Bude se jednat spíše o kvalitativní 
než kvantitativní hodnocení. 
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apod.) a vyhodnotit je (včetně možných 
alternativ) z hlediska jejich přínosů a nákladů 
pro dotčené subjekty, pokud možno 
v kvantifikované podobě. Odkaz  
na vyhodnocení části těchto variant v  ZZ RIA 
k návrhu zákona  
o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech  je nedostatečný (a 
nekonzistentní s uváděnými argumenty 
ohledně odlišné povahy daných činností a z ní 
vyplývající nutnosti stanovení jejich právního 
režimu v odlišných samostatných zákonech), 
neboť konkrétní parametry navrhované úpravy 
se v některých aspektech relevantních pro 
vyhodnocení přínosů a nákladů pro znalce na 
jedné a tlumočníky a překladatele na druhé 
straně liší (např. rozsah vstupní zkoušky  nebo 
povinných forem dohledu); samotné 
vyhodnocení variant v ZZ RIA k zákonu o 
znalcích navíc – i ve vztahu k příslušnému 
návrhu zákona samotnému - vykazuje značné 
nedostatky, které jsou předmětem našich dosud 
nevypořádaných zásadních připomínek 

- Rovněž bude uvedeno, kolik sankcí bylo uděleno 
a kolik bylo odebráno tlumočnického oprávnění. 

18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

5. D Doporučujeme provést systematickou revizi 
normativního textu ohledně vnitřních odkazů 
(na mnoha místech dochází k posunu o 2 čísla 
§).  

Vyhověno. 

  

18. ÚVČR – KML 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

6. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme doplnit do ZZ RIA další 

Vyhověno. 
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příležitosti a 
legislativu 

informace o průběhu  
a výsledku konzultačního procesu, tj. 
podrobně popsat, s jakými konkrétními 
subjekty byla navrhovaná úprava 
konzultována, jaké jejich připomínky v ní 
byly zohledněny a naopak jakým jejich 
připomínkám nebylo vyhověno, vždy s 
příslušným zdůvodněním.  

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

1. Z K § 7 odst. 1 písm. f) – Požadujeme toto 
písmeno vypustit. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s tím, aby jednou s podmínek 
vzniku tlumočnického (překladatelského) 
oprávnění byla doručovací adresa na území 
ČR. Doručovací adresa má usnadnit 
komunikaci s orgány veřejné moci a může jí 
být i poštovní přihrádka (srov. § 18 odst. 1 
písm. c) zákona o základních registrech). 
Takto restriktivně stanovené adresní místo 
může být v rozporu s principem volného 
pohybu osob a rovněž je z hlediska 
eGovernmentu krokem zpět. Pro účely 
výpočtu náhrad může být kritériem sídlo 
tlumočníka (překladatele). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Doručovací adresa nemusí být shodná se sídlem, 
jedná se o adresu, na které si tlumočník přeje být 
kontaktován a zároveň o adresu, která se použije 
pro účely náhrad. Největšího významu má tato 
adresa pochopitelně ve vztahu k cizincům. 
Vzhledem k tomu, že tlumočníkovi nemůžeme 
nařídit, aby měl sídlo v ČR, pokud ho má v jiném 
státě, bude „doručovací adresa“ uváděná v návrhu 
zákona změněna na „adresu kontaktní“. Zároveň 
bude v návrhu zákona vysvětleno, co tento pojem 
znamená. 
S MV bylo projednáno, že tlumočníci budou mít 
povinně zřízenou datovou schránku. 
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

2. Z K § 8 – Požadujeme kvalifikační předpoklady 
stanovit přímo v zákoně (srov. čl. 26 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod). 
Navrhujeme následující úpravu: 
„Za osobu odborně způsobilou se považuje 
osoba, která:  
a) získala 
     1. vysokoškolské vzdělání v magisterském 

Vysvětleno. / Připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 
Podmínky pro vznik tlumočnického oprávnění jsou 
v zákoně stanoveny, jako např. bezúhonnost, 
svéprávnost, deliktní bezúhonnost, složení vstupní 
zkoušky apod. Jednou z podmínek je i splnění 
požadovaného vzdělání a praxe v daném jazyce. 
Vyhláška již pouze specifikuje jaké vzdělání a jak 
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studijním programu překladatelství a 
tlumočnictví nebo v magisterském studijním 
programu učitelství jazyka, filologie, nebo 
     2. vysokoškolské vzdělání v jiném 
magisterském studijním programu a 
absolvovala státní jazykovou zkoušku 
speciální pro obor tlumočnický, jde-li o 
činnost soudního tlumočníka, nebo pro obor 
překladatelský, jde-li o činnost soudního 
překladatele, nebo 
      3. je rodilým mluvčím se středním 
vzděláním ukončeným maturitou z rodného 
jazyka a absolvovala státní jazykovou 
zkoušku speciální pro obor tlumočnický, jde-
li o činnost soudního tlumočníka, nebo pro 
obor překladatelský, jde-li o činnost soudního 
překladatele, v jazyce českém i v cizím 
jazyce, 
b) absolvovala doplňkové studium pro 
tlumočníky a překladatele v oblasti práva na 
vysoké škole v České republice, která 
uskutečňuje magisterský studijní program v 
oboru právo, nebo 
c) vykonávala nejméně posledních pět let 
aktivně tlumočnickou nebo překladatelskou 
praxi a nejméně tři roky této praxe získala 
po ukončení vysokoškolského studia.“ 
Požadujeme rovněž úpravu souvisejících 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

dlouhá praxe. Vyhláška nebude požadavek na 
vzdělání či praxi v žádném případě měnit, jen 
specifikovat. Je pravdou, že úprava podrobností této 
podmínky ve vyhlášce není sice až tak rozsáhlá, 
přesto se domníváme, že svým charakterem 
odpovídá spíše podzákonnému předpisu než 
zákonu. Stejnou úpravu navrhujeme i v zákoně o 
znalcích, kde pokud je nám známo, toto NSS 
nepřipomínkoval. V případě zákona o znalcích se 
pak jedná o značně rozsáhlejší úpravu, kterou 
opravdu není možné ani vhodné vtělit do zákona 
(příloha by byla delší než samotný zákon), a proto 
bychom zde rádi zachovali i určitou souměřitelnost 
mezi těmito zákony, aby u tlumočníků i znalců byly 
konkrétní okolnosti praxe, certifikace, vzdělání 
apod. stanoveny až ve vyhlášce. Zvlášť když 
vidíme na příkladu současného zákona, který byl za 
50 let existence novelizován v zásadě třikrát, jak je 
velice těžké tato citlivá témata otevírat a upravovat. 
Specifikace typu vzdělání nebo konkrétní délky 
praxe podle našeho názoru obstojí i v rámci 
podzákonného předpisu. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 

3. Z K § 15 odst. 4 a § 24 – Požadujeme upřesnit 
vztah mezi těmito ustanoveními. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Co se týká tlumočnické či překladatelské činnosti 
ad hoc, tlumočníci či překladatelé provádějící 
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a inovace Z výše uvedených ustanovení není zřejmé, 
zda osoba provádějící jednorázově 
tlumočnickou (překladatelskou) činnost bude 
mít povinnost tlumočníka (překladatele) 
uvádět v evidenci údaje o provedených 
tlumočnických (překladatelských) úkonech 
(tato osoba zřejmě nebude disponovat 
přístupovými údaji do evidence apod.). 
Tato připomínka je zásadní. 

jednorázově tlumočnickou či překladatelskou 
činnost nebudou zapisovat údaje do evidence 
tlumočnických (překladatelských) úkonů, jelikož 
nebudou disponovat přístupovým oprávněním do 
této evidence. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

4. Z K § 26 odst. 2 písm. e) – Požadujeme toto 
písmeno vypustit. 
Odůvodnění: 
Za předpokladu, že je k získání 
tlumočnického oprávnění právní nárok a 
zároveň jsou tlumočníci (překladatelé) 
limitování objektivním množstvím 
přidělovaných úkonů, nedává předmětné 
ustanovení smysl. Koncepce právního nároku 
dává určitou míru svobody toto oprávnění 
využívat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. / Připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 
Cílem tohoto opatření je, aby v seznamu 
nezůstávaly zapsány subjekty, které dlouhodobě 
tlumočnickou nebo překladatelskou činnost 
neprovádí. V tomto případě totiž ztrácejí kontakt 
s touto profesí a mají nedostatek praktických 
zkušeností. Návrh zákona cílí především na to, aby 
tlumočnickou či překladatelskou činnost 
vykonávaly osoby na co nejvyšší možné úrovni. 
 
Pokud orgán dohledu v rámci pravidelné dohledové 
činnosti zjistí, že soudní tlumočník nebo soudní 
překladatel v posledních pěti letech neprovedl 
alespoň tři tlumočnické nebo překladatelské úkony, 
je zde rovněž dán důvod pro vyškrtnutí ze seznamu, 
aniž by byla dána možnost vyzvat daný subjekt ke 
zjednání nápravy. Výjimkou může být např. 
situace, kdy by se jednalo o jediného soudního 
tlumočníka nebo soudního překladatele pro daný 
jazyk nebo situace, kdy krajský soud z evidence 
zjistí, že pro daný jazyk bylo za posledních pět let 
provedeno celkově velice málo tlumočnických či 
překladatelských úkonů apod. 
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Je pravdou, že poptávka po tlumočnických a 
překladatelských úkonech je neovlivnitelná, to však 
neznamená, že pro všechny případy musí být v 
seznamu zapsáni tlumočníci a překladatelé tam, kde 
prakticky nejsou potřeba nebo jsou potřeba zcela 
výjimečně. Dokonce se domníváme, že takoví 
tlumočníci a překladatelé nebudou nově mít ani 
zájem být dále zapsáni např. s ohledem na 
povinnost být pojištěn. Nicméně toto opatření 
primárně necílí na tlumočníky a překladatele z 
raritních jazyků, kde zákon umožňuje (a důvodová 
zpráva podrobněji uvádí), že může z výjimečných 
důvodů být od tohoto vyškrtnutí upuštěno. Cílem 
tohoto mechanismu jsou spíše tlumočníci a 
překladatelé z frekventovaných jazyků, kteří tuto 
činnost prakticky ani nechtějí vykonávat, ale titul 
tlumočníka nebo překladatele využívají spíše v 
konkurenčním boji, získání prestiže apod. Dílčím 
cílem je i omezit počet tlumočníků a překladatelů 
tam, kde jich tolik není potřeba, což povede k tomu, 
že menší počet tlumočníků a překladatelů bude 
zpracovávat větší počet tlumočnických a 
překladatelských úkonů, získají v tom lepší praxi, 
zkušenosti a mj. i větší výdělky. 
V případě potřeby je vždy možné ustanovit 
tlumočníka nebo překladatele „ad hoc“, není pro to 
ale nutné, aby tato osoba byla permanentně zapsána 
v seznamu, když prakticky vykoná stejnou činnost, 
jako by to byla osoba jmenovaná „ad hoc“. 
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 

5. Z K § 37 – Požadujeme toto ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 
Sama důvodová zpráva uvádí, že „výtka 

Vysvětleno. / Připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 
Vzhledem k tomu, že ve výtce je vždy nutné uvést 
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a inovace naplňuje materiální znaky rozhodnutí 
správního orgánu“ – vyloučení správního řádu 
při jejím ukládání je však nutno uvést přímo v 
zákoně. Domníváme se, že vhodnější 
alternativou by bylo zařazení výtky do 
sankčních ustanovení jako nepeněžité sankce 
(de facto se jedná o napomenutí, byť 
předkládaný návrh ukládání standardního 
napomenutí vylučuje), čímž by měl tlumočník 
zachována veškerá procesní práva, aby mohl 
brojit proti případné výtce. 
Tato připomínka je zásadní. 

poučení o tom, že uložení výtky může být 
zohledněno při projednání přestupku spáchaného v 
budoucnu a může mít negativní vliv na druh a výši 
sankce, domníváme se, že zařazení výtky 
v samostatném § 37 (nikoliv do sankčních 
ustanovení jako druh nepeněžité sankce) je zcela 
adekvátní. 
Institut výtky již dnes existuje např. u exekutorů, 
soudců či státních zástupců. U soudců je ustanovení 
o výtce umístěno uprostřed ustanovení o kárném 
řízení, takže nevidíme důvod, proč by u znalců 
nemohlo být zařazeno za přestupky. U soudců dále 
není napsáno, že se vylučuje z aplikace správní řád 
(což navíc není pravda, protože třeba zásady se 
použijí, správní řád jako takový se z aplikace 
nevylučuje).  

Navíc se nejedná o napomenutí, protože 
napomenutí se ukládá v přestupkovém řízení a 
výtka ne. Zařadit výtku do nepeněžitých sankcí by 
byl tak nedávalo nesmysl, protože by pak muselo 
proběhnout přestupkové řízení, což je právě ten 
zásadní rozdíl mezi výtkou a napomenutím. Pak by 
opravdu výtka byla svým způsobem podobná 
napomenutí, které ale vylučujeme. Tlumočníci by 
pak místo výtky, která se nikam nezapisuje apod., 
dostávali tresty v přestupkovém řízení. Navíc 
připomínáme, že přestupky a sankce budou veřejně 
evidovány. Hlavním přínosem výtky je právě to, že 
se nikam nezapisuje a je neformální, ale není 
pravdou, že se proti výtce nedá bránit. Proti výtce je 
možné podat žalobu proti rozhodnutí správního 
orgánu. Navíc dodáváme, že k institutu výtky již 
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dnes existuje bohatá judikatura. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

6. D Obecně k návrhu – Doporučujeme vložit jako 
první ustanovení zákona standardní uvozovací 
větu vymezující předmět úpravy, např.: 
„Tento zákon upravuje 
a) podmínky výkonu činnosti soudního 
tlumočníka a soudního překladatele (dále jen 
»tlumočník«),  
b) působnost orgánů státní správy v oblasti 
tlumočnické a překladatelské činnosti (dále 
jen »tlumočnická činnost«).“ 

Vysvětleno. / Připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 
Domníváme se, že i bez explicitního ustanovení, 
které by vymezovalo předmět právní úpravy, je 
možno usuzovat, jaký je předmět tohoto návrhu 
zákona.  
V případě návrhu zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech nebyl chybějící 
předmět návrhu zákona obsahem připomínek. 
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

7. D Obecně k návrhu – Doporučujeme pro pojmy 
„soudní tlumočník“ a „soudní překladatel“ 
zavést společnou legislativní zkratku (viz 
připomínka výše). 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě 
samostatné činnosti, které si může osoba 
zaregistrovat, nepokládáme zvolené řešení v 
§ 3 za příliš vhodné. 

Vysvětleno. / Připomínkové místo na připomínce 
netrvá. 
Tlumočnická činnost bude věcně oddělena od 
činnosti překladatelské, tedy že nebude automaticky 
znamenat, že každý tlumočník je i překladatel a 
naopak. 80 % ustanovení, tedy zákazů, povinností 
apod. je pro tlumočníky a překladatele stejná, a 
proto je v ustanovení § 3 pro „legislativní účely“ 
zakotveno, že kde tento zákon hovoří o 
tlumočníkovi, myslí se tím i překladatel, není-li 
dále stanoveno jinak. Např. ustanovení § 23 
rozlišuje způsob provedení tlumočnického úkonu 
v odstavci 1 a způsob provedení překladatelského 
úkonu v odstavci 2. Nebo dále ustanovení § 30 
rozlišuje, kdy je tlumočník a kdy je překladatel 
povinen vyúčtovat odměnu a náhrady. 
Oproti současnému zákonu o znalcích a 
tlumočnících návrh zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích cílí na 
oddělení překladatelů od tlumočníků. 
Tlumočníci musí být při výkonu tlumočnické 
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činnosti zcela pohotoví, ale ne všichni z nich znají 
gramatiku na tak vysoké úrovni, aby mohli 
bezproblémově zvládat i překladatelskou činnost. 
Zatímco překladatelé jsou sice ve své činnosti zcela 
precizní, ale pro výkon tlumočnické činnosti nemají 
všichni z nich velkou slovní zásobu a nejsou zcela 
pohotoví tak, aby mohli vykonávat i činnost 
tlumočnickou. Proto dochází k oddělení 
překladatelské činnosti od činnosti tlumočnické. Dá 
se předpokládat, že dojde k navýšení počtu 
překladatelů, jelikož díky oddělení překladatelské a 
tlumočnické činnosti budou moci překládat při 
svém zaměstnání. Což nyní často nemohli, jelikož 
by museli i tlumočit, a to jim jejich pracovní doba 
neumožňovala. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

8. D Obecně k návrhu – Doporučujeme vložit 
ustanovení s vymezením základních pojmů 
(soudní tlumočník/překladatel, tlumočnická 
činnost, tlumočnický úkon) uvozené větou 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí“. 

Nevyhověno. 
Součástí návrhu zákona bude i doprovodný zákon, 
kterým se mění zákon o správních poplatcích, 
trestní zákon, trestní řád, zákon o obětech trestných 
činů, zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů a živnostenský 
zákon, a to v souvislosti s přijetím zákona o 
soudních tlumočnících a soudních překladatelích. 
Tento doprovodný zákon však bude pouze jeden 
společný pro oba nově navrhované předpisy (tedy 
jak pro návrh zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech tak i pro návrh 
zákona o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích). 
Pojem „tlumočník“ a „překladatel“ bude tedy 
používán nejen v tomto návrhu zákona, ale pojem 
je využíván i v trestním zákoně, trestním řádu, 
zákonu o obětech trestných činů. Pokud se v jiných 
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právních předpisech používá pojem „tlumočník“, 
rozumí se tím tlumočník nebo překladatel podle 
tohoto zákona s ohledem na povahu úkonu. Proto 
není možné základní pojmy definovat za užití 
uvozené věty „Pro účely tohoto zákona se rozumí“. 
 
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

9. D Obecně k návrhu – Domníváme se, že zákon 
by měl pamatovat rovněž na situace, kdy pro 
některý cizí jazyk nebude v seznamu soudních 
tlumočníků a soudních překladatelů zapsán 
žádný tlumočník (překladatel) z důvodu 
vysokých nároků na dosažené vzdělání, 
případné z důvodu nezájmu absolventů o 
oprávnění soudního tlumočníka 
(překladatele). V této souvislosti 
doporučujeme, aby i jednorázový tlumočník 
(překladatel) byl následně uveden v seznamu 
(alespoň v neveřejné části), aby si orgány 
veřejné správy mohly v případě potřeby 
vyžádat zadání jiného tlumočnického 
(překladatelského) úkonu. 

Nevyhověno.  
 
Doplnění ve smyslu připomínky bude zváženo na 
základě vypořádání připomínek. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

10. D Obecně k návrhu – Doporučujeme formální 
revizi odkazů mezi jednotlivými paragrafy 
(např. § 11 nesprávně odkazuje na § 5). 

Vyhověno. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

11. D K pojmu „ministerstvo“ – Doporučujeme v 
zákoně uvést, o jaké ministerstvo se jedná a 
zavést pro něj legislativní zkratku 
„ministerstvo“. 

Vyhověno. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 

12. D K pojmům „listinná podoba“ a „písemná 
podoba“ – Doporučujeme důsledné používání 
těchto pojmů pro vyjádření stejných 

Vyhověno.  
 
Pojmy byly sjednoceny.  
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a inovace skutečností.  
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

13. D K § 14 odst. 6 větě druhé – Doporučujeme 
před slovo „tlumočníka“ vložit slovo „od“. 

Vyhověno. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

14. D K § 23 odst. 3 – Doporučujeme toto 
ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 
V předmětném ustanovení se má jednat 
zřejmě o „překladatelský úkon“. Tato 
nejasnost plyne z nevhodně zvolé formulace v 
§ 3. 

Nevyhověno. 
Součástí návrhu zákona bude i doprovodný zákon, 
kterým se mění zákon o správních poplatcích, 
trestní zákon, trestní řád, zákon o obětech trestných 
činů, zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů a živnostenský 
zákon, a to v souvislosti s přijetím zákona o 
soudních tlumočnících a soudních překladatelích. 
Tento doprovodný zákon však bude pouze jeden 
společný pro oba nově navrhované předpisy (tedy 
jak pro návrh zákona o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech tak i pro návrh 
zákona o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích). 
Pojem „tlumočník“ a „překladatel“ bude tedy 
používán nejen v tomto návrhu zákona, ale pojem 
je využíván i v trestním zákoně, trestním řádu, 
zákonu o obětech trestných činů. Pokud se v jiných 
právních předpisech používá pojem „tlumočník“, 
rozumí se tím tlumočník nebo překladatel podle 
tohoto zákona s ohledem na povahu úkonu. Proto 
není možné základní pojmy definovat za užití 
uvozené věty „Pro účely tohoto zákona se rozumí“. 
 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 

15. D K § 26 – Doporučujeme odstranit logický 
nesoulad mezi odstavci 4 a 6. 
Odůvodnění: 

Nevyhověno. 
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a inovace Logický nesoulad spatřujeme mezi výmazem 
zemřelého tlumočníka (překladatele) ze 
seznamu soudních tlumočníků a soudních 
překladatelů a povinností vrátit krajskému 
soudu tlumočnickou (překladatelskou) pečeť. 
Odstavec 6 navíc považujeme 
za nekonzistentní vzhledem k tomu, že 
tlumočnická (překladatelská) pečeť má být 
jako dosud pouhým „kulatým“ razítkem bez 
zvláštních graficko-technických požadavků, 
které si tlumočník nechá vyrobit na své 
náklady. Za dostačující řešení pokládáme 
stanovení přestupku neoprávněného použití 
tlumočnické (překladatelské) pečetě. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

16. D K § 33 – Doporučujeme vložit odstavec 5 
následujícího znění: „Podrobnosti o zřizování 
a působnosti poradních sborů stanoví 
ministerstvo vyhláškou.“ 

Vyhověno. 

19. ÚVČR – RVV 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

17. D K § 34 odst. 1 písm. a) – Doporučujeme toto 
písmeno upravit. 
Odůvodnění: 
V předmětném ustanovení se má zřejmě 
jednat o výkon nezapsané činnosti (tlumočník 
provádějící nezapsanou překladatelskou 
činnost a naopak). Domníváme se, že 
skutková podstata přestupku má být 
formulována pregnantněji. 

Nevyhověno. 
 
Písmeno a) bylo doplněno v následujícím znění. 

§ 35 
(1)  Tlumočník se dopustí přestupku tím, že 

a) provádí překladatelskou činnost, není-li 
zapsán též jako překladatel, 

 
19. ÚVČR – RVV 

místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

18. D K § 36 odst. 1 větě druhé – Doporučujeme 
vypustit slovo „pravomocný“. 

Nevyhověno. 
 
Vypuštění slova „pravomocný“ zvážíme 
v návaznosti na vypořádání připomínek. 

20. ÚV – KOM 1. D Po stránce formální: Vyhověno. 
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odbor kompatibility Předkladatel uvádí právní akty EU, které se 
k návrhu vztahují, nesplnil však další formální 
požadavky, které se týkají vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
Dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících provádí v § 2 – 8, § 10a, § 15 a 
§ 20 směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na 
tlumočení a překlad v trestním řízení. Nelze 
připustit, aby zrušením dosavadního zákona 
došlo ke snížení míry transpozice směrnice 
v právním řádu ČR. Předkladatel si je zjevně 
vědom (str. 9 důvodové zprávy), že také 
návrh provádí požadavky směrnice. 
Předkladatel tudíž nesplnil povinnosti 
vyplývající z čl. II přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel - vyznačit implementační ustanovení 
podtržením a doplnit je celexovým číslem, 
připojit k návrhu aktualizovanou srovnávací 
tabulku dotčených předpisů práva EU; též je 
nutno k návrhu přiložit rozdílovou tabulku. 
Tento stav je nutno napravit. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

3. Z K § 1 odst. 1 a § 24: 
Návrh neobsahuje ustanovení vyjasňující 
terminologii, což v některých případech vadí 
méně než v jiných. Především není jasné, co 

Částečně vyhověno. 
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vše je tlumočnickým úkonem, zejména pak 
tím, který není zadáván orgánem veřejné moci 
(má to dopad na evidenci úkonů podle § 24). 
Vymezení „pokud jiný právní předpis 
požaduje, aby tento úkon byl proveden 
tlumočníkem“ (§ 1 odst. 1), je definicí 
v kruhu (opět se pracuje s pojmem „úkon“). 
Důvodová zpráva na s. 17 hovoří a contrario o 
„jiné činnosti“ (např. tlumočení bez soudního 
ověření), ale ani toto nevnáší do problému 
žádné světlo. Při zběžné kontrole právního 
řádu ČR nebyly totiž nalezeny případy oněch 
jiných právních předpisů, které by – vyjma 
řízení před orgánem veřejné moci – 
vyžadovaly provedení „úkonu“ tlumočníkem. 
Tento pojem je třeba definovat jinak a 
přesněji. 
V návaznosti na to zejména není jasné, kdo 
může být zadavatelem (který není orgánem 
veřejné moci) takového úkonu. Pokud se tím 
myslí objednatel díla či příjemce služby, 
jedná se o soukromoprávní vztah a jako 
takový je nutno jej také terminologicky 
vyjádřit. Pak již nepůjde o „úkon“, ale o 
plnění, které je vymezeno ve smlouvě. Není 
pak jasné, zda se dle § 24 odst. 3 návrhu mají 
v evidenci zaznamenávat veškerá plnění, která 
na smluvním základě tlumočník poskytl, tedy 
i ta, která poskytl ne jako tlumočník zapsaný 
do Seznamu (jak se ostatně budou od sebe 
odlišovat?). Navrhujeme proto jasně odlišit, 
kdy tlumočník jedná ve smyslu § 1 odst. 1, a 
kdy takto nejedná, a následně přizpůsobit 
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terminologii činnosti nevykonávané pro 
orgány veřejné moci smluvnímu právu. 
Tato připomínka je zásadní. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

4. Z Z formálního hlediska dále § 1 neobsahuje ani 
referenční odkaz na směrnici 2010/64/EU. 
Nutno doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

5. D K § 4 odst. 1: 
Ustanovení nezní jednoznačně. V části věty 
„v jazyce, pro který je zapsán bez ohledu na 
specializaci, která neomezuje tlumočnické 
oprávnění“ zřejmě chybí čárka před slovem 
„bez“. Ani tak ale není jasné, co znamená, že 
specializace neomezuje tlumočnické 
oprávnění. Požadujeme vyjasnit. 

Vysvětleno. / Částečně vyhověno. 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

6. Z K § 7 odst. 1 písm. g) a odst. 2 a § 12: 
Předně je třeba vyjasnit, zda odkaz v § 12 na 
podmínky podle § 5 (což nedává smysl) má 
být odkazem na podmínky podle § 7. Pokud 
ano, je zbývající část připomínky 
bezpředmětná, je však nutno upozornit na to, 
že automatické vyžadování jazykové zkoušky 
podle § 12 odst. 1 písm. b) může být 
neodůvodněné, pokud je dotyčná osoba 
schopna prokázat, že český jazyk ovládá 
(může jít i o rodilého mluvčího českého 
jazyka, který dokonce absolvoval vzdělání v 
ČR). Navrhujeme proto buď povinnost 
složení jazykové zkoušky diferencovat až po 
provedení ověření znalostí českého jazyka, 
anebo ji koncipovat jako součást rozdílové 
zkoušky, a to opět v tom rozsahu, ve kterém 
žadatel neprokáže, že český jazyk ovládá. 

Vyhověno jinak. 
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Pokud jde o § 7, podmínka dopadající pouze 
na cizince je přímo diskriminační a předně je 
třeba vyjasnit, kdo se rozumí cizincem1 – 
může jít např. národnostně i Čecha, který má 
pouze cizí státní občanství a potom je 
neodůvodněné vyžadovat u něj znalost 
českého jazyka. V závislosti na definičním 
vymezení „cizince“ navrhujeme 
přeformulovat tak, aby se povinnost 
prokazovat znalost českého jazyka vztahovala 
pouze a skutečně na ty, u nichž lze důvodně 
předpokládat, že tento jazyk („v rozsahu 
nutném k výkonu tlumočnické činnosti“, což 
by ovšem zřejmě měl být maximální rozsah 
vzhledem k tomu, že budou činnost 
vykonávat v ČR před českými orgány, a tedy 
budou konfrontováni s nároky na přeložení 
v zásadě čehokoli) neovládají. 
Konečně není jasné, proč nelze znalost 
českého jazyka ověřovat eventuálně v rámci 
vstupní zkoušky dle písm. h) (tak jako tak se 
ustanovení o vstupní zkoušce použijí 
přiměřeně i pro jazykovou zkoušku – § 7 odst. 
2, navíc není výjimkou, že ani občané ČR a 
rodilí mluvčí českého jazyka tento jazyk na 
potřebné úrovni neovládají, takže ověřování 
by bylo smysluplné i u nich). Navrhujeme 
tuto variantu jako alternativu řešení 
připomínky výše. 
Tato připomínka je zásadní. 

                                            
1 Již proto, že v jiných ustanoveních návrhu – např. § 9 odst. 3 písm. b) se nepoužívá výraz „cizinec“, ale „osoba, která není státním občanem ČR“. Tento kontext tak působí 
matoucím dojmem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDBJRHB)



Stránka 114 z 118 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

7. Z K § 8 
Ustanovení mj. z hlediska pravidel pro volný 
pohyb osob a poskytování služeb upravuje 
podmínky, které musí žadatel splnit, pokud 
chce poskytovat služby. Z judikatury SD EU 
k těmto otázkám vyplývá, že tyto podmínky 
musí být nastaveny transparentně v kontextu 
právního řádu České republiky. § 8 přitom 
ponechává stanovení fakticky 
nejvýznamnějších podmínek pro výkon 
tlumočnické činnosti na prováděcím právním 
předpisu. Doporučujeme požadavky alespoň 
rámcově vtělit do textu návrhu zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

8. D K § 9 odst. 3 
Ustanovení doporučujeme přeformulovat tak, 
aby bylo zřejmé, komu je povinnost předložit 
výpis dle písm. a) a b) uložena. 

Nevyhověno. 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

9. D K § 14 odst. 1 písm. a) 
Není zřejmé, z jakého důvodu je do seznamu 
zapisován název. Požadujeme vysvětlit nebo 
návrh upravit. 

Vyhověno. 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

10. D K § 14 odst. 3 písm. a): 
Cizinec, mající v ČR udělen trvalý pobyt, by 
jej měl rovněž uvádět; přesnější je proto 
napsat do textu: „nebo místa pobytu, nemá-li 
tlumočník trvalý pobyt na území České 
republiky“. 

Vyhověno. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

11. Z K § 15 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na 
tlumočení a překlad v trestním řízení stanoví 
požadavky na tlumočníky a překladatele, 

Vysvětleno. / Částečně vyhověno. 
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které mají zajistit z odborného hlediska 
kvalitní a nepodjatý překlad a tlumočení a 
mlčenlivost překladatele a tlumočníka. Máme 
pochybnost o naplnění požadavků směrnice 
přinejmenším stran nepodjatosti, neboť § 18 
se zřejmě na osobu provádějící jednorázově 
tlumočnickou činnost nevztáhne. Požadujeme 
doplnit zhodnocení slučitelnosti § 15 
s uvedenou směrnicí. 
Tato připomínka je zásadní. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

12. Z K § 19 odst. 1 
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 
stanoví tlumočníkům a překladatelům 
povinnost zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, které se dozvěděli při 
tlumočení a překladech poskytovaných na 
základě této směrnice. Směrnice neumožňuje 
je mlčenlivosti zprostit, a proto je nutno § 19 
odst. 1 upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

13. Z K § 20 odst. 1: 
Kritérium „zpravidla“ podle sídla v obvodu 
krajského soudu efektivně vylučuje všechny 
tlumočníky se sídlem mimo ČR, kterým je 
evidentně zápis do Seznamu přístupný (viz 
podmínka doručovací adresy v ČR – ta 
nedává smysl, pokud se efektivně k výkonu 
tlumočnické činnosti stejně vyžaduje sídlo 
v obvodu některého z krajských soudů). To 
zřejmě překračuje meze povoleného omezení 
svobody usazování, neboť lze koncipovat 

Vysvětleno. / Částečně vyhověno.  
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méně omezující normu, která přece bude 
naplňovat žádaný cíl, např. bezproblémová 
dosažitelnost tlumočníka pro účely orgánu 
veřejné moci. 
Dále požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu 
návrh neobsahuje prvek rotace, jako je tomu 
např. u insolvenčních správců, případně 
systém pořadníkový (srov. § 39 trestního 
řádu), na základě něhož by byli znalci 
ustanovováni. Takový systém by vedl k 
minimalizaci rizik spojených s možnou 
arbitralitou přidělování zakázek tlumočníkům 
a naplňoval požadavky práva EU na 
transparentnost a právní jistotu. 
Tato připomínka je zásadní. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

14. D K § 24 odst. 2: 
Namísto „podání“ tlumočnického úkonu je 
lépe hovořit, tak jako jinde v návrhu, o 
„provedení“ úkonu. Doporučujeme upravit. 

Vyhověno. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

15. Z K § 26 odst. 6: 
Nikde není stanoveno, co je to tlumočnická 
pečeť, kdo ji komu vydává a za jakých 
podmínek, či jaké povinnosti se váží k jejímu 
užívání. Jediné, co je upraveno, je povinnost ji 
„vrátit“ krajskému soudu a na to navázaná 
odpovědnost za přestupek. Požadujeme, má-li 
tato pečeť mít jakýkoli význam ve vztahu 
k výkonu tlumočnické činnosti, upravit výše 
uvedené aspekty tohoto institutu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

16. D K § 27 odst. 3: 
Ustanovení je opsáno z návrhu zákona o 
zapsaných znalcích, ovšem zde nedává smysl 

Vysvětleno. 
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– odměna tlumočníka naopak bude 
principálně záviset na výsledku činnosti, 
protože bude závislá na kvantitě a kvalitě (jak 
ostatně stanoví odst. 4 téhož ustanovení), na 
rozdíl od výstupu znalců. Doporučujeme 
slova „a to tak, aby žádným způsobem 
nezávisela na výsledku této činnosti“ vypustit. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

17. Z K § 43 odst. 2: 
Prodloužení přechodného období k výkonu 
činnost u stávajících tlumočníků na 5 let se 
jeví jako nepřiměřeně dlouhé. Má-li nově 
navrhovaný zákon za cíl zlepšit kvalitu a 
funkčnost tlumočnické činnosti, jeví se 
odložení vynucování požadavků na stávající 
tlumočníky o 5 let neefektivní a navíc zakládá 
již nepřiměřenou nerovnost mezi nimi a nově 
se zapisujícími tlumočníky. Požadujeme tuto 
přechodnou dobu zkrátit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

20. ÚV – KOM 
odbor kompatibility 

  Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU částečně 
slučitelný. 

 

21. ÚVČR - VÚV 1. Z § 11 odst. 2 odkazuje na § 5 odst. 1 písm. a) 
až g) a na § 8 odst. 2. V daném případě jde o 
odkaz na chybné ustanovení zákona, neboť § 
5 a § 8 neobsahuje žádný odstavec a věcně 
řeší něco jiného. 

Vyhověno. 

21. ÚVČR – VÚV 2. Z § 12 odst. 1 a odst. 2 odkazují na § 5, § 5 odst. 
2 a § 5 odst. 1 písm. i). V daném případě jde o 
odkaz na chybné ustanovení zákona, neboť § 
5 neobsahuje žádný odstavec a věcně řeší 
něco jiného. 

Vyhověno. 
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21. ÚVČR – VÚV 3. Z § 15 odst. 3 odkazuje na § 6. V daném případě 
jde o odkaz na chybné ustanovení zákona, 
neboť § 6 neobsahuje zmocnění pro vydání 
prováděcí vyhlášky a věcně řeší něco jiného. 

Vyhověno. 

21. ÚVČR – VÚV 4. Z § 34 odst. 1 upravuje správní delikty 
tlumočníků. Všechny odkazy pod písmeny a) 
až l) obsahují chybné odkazy na konkrétní 
paragrafy zákona. 

Vyhověno. 

21. ÚVČR – VÚV 5. D § 1 odst. 1 návrhu zákona – v druhé větě 
vložit čárku po slovech „telekomunikačního 
provozu. 

Vyhověno. 

21. ÚVČR – VÚV 6. D § 5 návrhu zákona – vypsat ministerstvo jeho 
celým názvem „Ministerstvo spravedlnosti“ a 
zavést legislativní zkratku (dále jen 
„ministerstvo“). 

Vyhověno. 

 
 
V Praze dne 27. dubna 2017 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDBJRHB)


	Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	 
	Odůvodnění:
	Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.


	Je nutno přehodnotit terminologii.
	V § 1 odst. 1 jako pouhá legislativní zkratka zavedena „tlumočnická činnost“. To znamená, že na tento právní pojem nelze odkazovat v žádném jiném předpisu. Místo toho by tento pojem měl být zaveden jednoslovný – „tlumočení“ – a jako definice, což platí i pro všechny obdobné legislativní zkratky, např. „žadatel“ v § 6 odst. 1. Mělo by přitom být vymezeno, co to tlumočení je a jak se liší od překladu.
	V § 1 odst. 2 jako pouhá legislativní zkratka zavedena „překladatelská činnost“. To znamená, že na tento právní pojem nelze odkazovat v žádném jiném předpisu. Místo toho by tento pojem měl být zaveden jednoslovný – „překlad“ – a jako definice.
	V § 1 odst. 3 je zavedena legislativní zkratka „tlumočník“. To klade otázku, do jaké míry myslí předkladatel vážně pojem „soudní tlumočník“, když ho nikde v zákoně nepoužívá. Navíc § 3 tlumočníka a překladatele směšuje.
	V § 2 odst. 2 je zavedena legislativní zkratka „překladatel“. To klade otázku, do jaké míry myslí předkladatel vážně pojem „soudní překladatel“, když ho nikde v zákoně nepoužívá.

	Ustanovení § 2 je nezbytné přepracovat.
	V těchto právních normách se stanoví, co je tlumočník a překladatel oprávněn provádět. To se však rozumí samo sebou, to vyplývá z principu legální licence zakotvené ústavním řádem (článek 2 odst. 4 ústavy a článek 2 odst. 3 Listiny).

	Ustanovení § 4 odst. 3 je v rozporu s § 24, což je nezbytné napravit. Tato připomínka je zásadní.
	Podle § 4 odst. 3 vede evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů tlumočník nebo překladatel, podle § 24 ministerstvo.

	Ustanovení § 5 se zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
	Toto ustanovení je ve vztahu k § 6 zbytečné, zvláště když se zde nestanoví, jakou konkrétní pravomoc, tj. vydávání jakých aktů, tyto veřejné úřady mají.

	Ustanovení § 6 je vhodné přejmenovat na „místní příslušnost“.
	Je vhodné konkretizovat, jakou příslušnost má tato právní norma na mysli.

	V § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. f), § 14 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 5 se slova „doručovací adresa“ nahrazují slovem „sídlo“. Tato připomínka je zásadní.
	Osnova používá pojem „doručovací adresa“ pouze na 4 místech (§ 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. f), § 14 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 5) a nikde ji nedefinuje. Lze mít za to, že se nijak neliší od sídla, a proto je tento institut zbytečný.

	Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) je nezbytné přepracovat.
	 
	Ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) žádné sankce nestanoví. Navíc by zákon měl sankce rozlišit: na tresty, které jsou překážkou opětovného zapsání do seznamu, a opatření, které překážkou opětovného zapsání do seznamu nejsou. Vhodnými pojmy pro rozlišení jsou: „výmaz“ a „vyškrtnutí“, přičemž smrt by zřejmě měla být rekvalifikována na vyškrtnutí.


	V § 7 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
	Není zřejmé, k čemu je v dnešní době dobrý slib, když povinnosti tlumočníka nebo překladatele má stanovit přímo zákon. Jedná se o neúčelnou formalitu, kterou důvodová zpráva nijak nevysvětluje, jen popisuje.

	Ustanovení § 9 odst. 5 zní: „Prokazuje-li se bezúhonnost způsobem podle odstavce 3 nebo 4, přiloží fysická osoba aktuální doklady k žádosti o zápis do seznamu.“
	Právo je popis ideálního stavu; modální slovesa jsou tedy nevhodnou legislativní technikou
	Co se týká časového testu 3 měsíců, je protismyslný, neboť nic nezaručuje. I doklady mladší než čtvrt roku mohou být neaktuální a vice versa. Proto je nezbytné normovat povinnost aktuálnosti. Opak je výrazem zákonné theorie důkazní, ačkoliv český právní řád je postaven na zásadě volného hodnocení důkazů. Lze poukázat i na to, že např. s MŠMT byla obdoba tohoto řešení již dohodnuta (eKLEP: KORNA5UH75KH), ačkoliv se z neznámých důvodů do výsledného normativního textu, jak byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, nepromítla.

	V § 10 se odstavec 3 zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
	V případě kladného rozhodnutí nebude mít žadatel v případě sporu žádný dokument, že mu bylo vyhověno. Ustanovení § 71 odst. 1 NSŘ stanoví jasně: „Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.“ Není účelné zde stanovit odchylku.

	V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „z členských států Evropské unie nebo v jiném“ zrušují.
	Všechny státy EU jsou zároveň státy EHP. Je tedy zcela zbytečné obě kategorie uvádět vedle sebe.

	V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „nebo název“ zrušují.
	 
	Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem právnické osoby je její název.“ Je tedy zjevné, že název je jméno a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i název.


	V § 18 odst. 1 se slova „, zadavateli, orgánu veřejné moci, který provádí řízení, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci nebo osobě, které se tlumočnický úkon týká“ nahrazují slovem „nebo k osobě“.
	Není třeba v osnově vypočítávat všechny možné osoby, poměr k nimž způsobuje podjatost, neboť o tom nemohou být rozumné pochybnosti. Podrobnosti stačí vysvětlit v důvodové zprávě.

	Ustanovení § 23 odst. 1 je nezbytné přepracovat.
	 
	Převod písemného záznamu projevu v cizím jazyce do češtiny není tlumočení, nýbrž překlad. Definičním znakem tlumočení je, že probíhá v reálném čase a že je méně přesné než překlad.
	V § 27 odst. 6 se slova „případně upraví“ nahrazují slovem „indexuje“.
	Odborný termín pro zohlednění inflace je „indexace“. Indexace by měla být nároková.

	V § 31 sq. se slovo „dohled“ nahrazuje slovem „dozor“.
	Vhodnější termín.
	Procesní postup správních orgánů při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti má svá specifika, která odůvodňují pro některé situace možnost výluky z aplikace správního a kontrolního řádu. Domnívám se, že by zákon měl obsahovat jasný odkaz nebo vyloučení aplikace správního a kontrolního řádu pro vybrané situace (např. přerušení lhůty za účelem vykonání vstupní zkoušky, návrh počítá s nevydáním rozhodnutí o jmenování, viz připomínka k § 10 odst. 3). Jasné nastavení nepochybně prospěje principu předvídatelnosti a zavedení jednotnosti postupu správních orgánů, se kterými by měly být výluky projednány.
	Tato připomínka je zásadní.




