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V l á d n í  n á v r h  

 
ZÁKON 

ze dne …2017 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích  
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení  

§ 1 

Obecná ustanovení o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 
(1) Výkonem tlumočnické činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí provádění 
tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve 
formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou posuzovány jako tlumočnická 
činnost. 
(2) Výkonem překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů 
před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle 
jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní 
smlouvy. 

§ 2 

Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti 
(1) Tlumočnickou činnost je oprávněn vykonávat soudní tlumočník (dále jen 
„tlumočník“). 
(2) Překladatelskou činnost je oprávněn vykonávat soudní překladatel (dále jen 
„překladatel“). 

CELEX: 32010L0064 

§ 3 
(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí na tlumočení v českém znakovém jazyce a na 
komunikaci prostřednictvím dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých 
osob vycházejících z českého jazyka podle zákona upravujícího komunikační systémy 
neslyšících a hluchoslepých osob. 
(2) Ustanovení o převodu z komunikačních systémů a do komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob se vztahuje také na převod z komunikačních systémů a do 
komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob vycházejících z jiných znakových a 
mluvených jazyků.  
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(3) Kde se dále v tomto zákoně hovoří o tlumočníkovi, tlumočnickém úkonu, 
tlumočnickém oprávnění a tlumočnické činnosti, rozumí se tím i překladatel, překladatelský 
úkon, překladatelské oprávnění a překladatelská činnost, není-li výslovně stanoveno jinak. 
CELEX: 32010L0064 

§ 4 
(1) Tlumočník je povinen vykonávat tlumočnickou činnost pouze v jazyce, pro který má 
oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, s  odbornou péčí, nezávisle, nestranně, a ve 
sjednané nebo stanovené době. 

(2) Tlumočník vykonává tlumočnickou činnost osobně. 

(3) V případě potřeby je možné ustanovit osobě se sluchovým postižením 2 tlumočníky. 
CELEX: 32010L0064 

§ 5  

Příslušnost 
(1) Ve věcech výkonu tlumočnické činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu 
soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam tlumočníků a překladatelů“) 
rozhodují předsedové krajských soudů a Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). 
(2) Ve věcech výkonu tlumočnické činnosti a ve věcech žádosti o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů je příslušný předseda krajského soudu. 
(3) Místně příslušný je v případě tlumočníka nebo žadatele o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů předseda krajského soudu, v jehož obvodu má tlumočník nebo 
žadatel sídlo, nemá-li sídlo, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České 
republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li tlumočník nebo žadatel sídlo nebo místo 
trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky, je 
příslušný předseda krajského soudu, v jehož obvodu má tlumočník nebo žadatel kontaktní 
adresu na území České republiky. 
(4) Předseda krajského soudu vykonává svou působnost v obvodu krajského soudu, 
jehož je předsedou.  

§ 6 

Seznam jazyků 
Seznam jazyků uveřejní ministerstvo na svých internetových stánkách. 
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ČÁST DRUHÁ 

Výkon tlumočnické činnosti 

Hlava I 

Podmínky pro výkon tlumočnické činnosti 

§ 7 

Podmínky pro výkon tlumočnické činnosti a slib tlumočníka a překladatele 
(1)  Tlumočníkem může být fyzická osoba, která 

a) je odborně způsobilá k výkonu tlumočnické činnosti v daném jazyce, pro který má 
být zapsána, 

b) je bezúhonná, 
c) je plně svéprávná, 
d) nebyla v posledních 3 letech potrestána správním trestem zákazu činnosti 

spočívajícím v zákazu výkonu tlumočnické činnosti nebo pokutou ve výši 
nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 37 odst. 1 písm. a) až d), f) až l) nebo 
p) nebo podle § 37 odst. 2 písm. a) až d), f) až m) nebo q), pokutou ve výši 
nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 1 písm. a), b) nebo c), ani 
pokutou ve výši 100 000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 2 písm. a), b) nebo c),  

e) není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku, 
f) má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo nebo 

místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území 
České republiky, 

g) prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, 
není-li tato osoba rodilým mluvčím, a 

h) po splnění podmínek uvedených v písmenech a) až g) složila bez výhrady 
do rukou předsedy krajského soudu slib podle odstavce 2 nebo 3. 

(2) Slib tlumočníka zní: ,,Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu dodržovat právní 
předpisy, že tlumočnickou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 
nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že 
zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti 
dozvěděl.“ 
(3) Slib překladatele zní: ,,Slibuji, že při své překladatelské činnosti budu dodržovat 
právní předpisy, že překladatelskou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich 
rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu překladatelské 
činnosti dozvěděl.“ 
(4) Znalost českého jazyka podle odstavce 1 písm. g) se prokazuje dokladem o splnění 
zkoušky u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v 
Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího 
jazyka, nebo dokladem o splnění rovnocenné jazykové zkoušky. Potřebnou úroveň znalosti 
českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy vyhláškou. Rodilým mluvčím se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která 
složila maturitní zkoušku z českého jazyka. 

CELEX: 32010L0064 
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§ 8 

Odborná způsobilost 
(1) Za odborně způsobilou podle § 7 odst. 1 písm. a) se považuje osoba, která 

a) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu, 
pokud je lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání, 

b) absolvovala státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický nebo 
překladatelský, nebylo-li předmětem vysokoškolského vzdělání studium jazyka, 
pro který daná osoba žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, nebo se 
jedná o osobu, jejímž mateřským jazykem je daný jazyk, 

c) získala 5 let aktivní tlumočnické nebo překladatelské praxe, 
d) absolvovala doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na 

vysoké škole s magisterským studijním programem právo a právní věda, 
e) získala jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk nebo 

absolvovala kvalifikační akreditovaný kurz zaměřený na daný jazyk, pokud je to 
nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí, a 

f) úspěšně složila vstupní zkoušku. 
(2) Aktivní tlumočnickou nebo překladatelskou praxí se rozumí pro účely tohoto zákona 
výkon odborných činností souvisejících s daným jazykem po ukončení vysokoškolského 
studia, případně nejvyššího možného dosažitelného vzdělání, bezprostředně předcházející 
podání žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, kdy převážná část musí být 
získána po ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího možného dosažitelného 
vzdělání. 
(3) Za osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavce 1 písm. e) se považuje také 
osvědčení o odborné způsobilosti získané v některém z členských států Evropské unie nebo v 
jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci. 
(4) V odůvodněných případech může ministerstvo na žádost žadatele o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů splnění některé z podmínek podle odstavce 1 prominout, pokud 
jsou ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že tlumočnická 
nebo překladatelská činnost bude vykonávána s odbornou péčí; zejména lze prominout 
nesplnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) získáním delší aktivní odborné praxe. 
(5) Byl-li tlumočník potrestán trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu 
tlumočnické činnosti, musí pro účely dalšího výkonu tlumočnické činnosti znovu úspěšně 
vykonat vstupní zkoušku, a to nejpozději do 2 let od vykonání trestu zákazu činnosti 
spočívajícího v zákazu výkonu tlumočnické činnosti nebo od upuštění jeho zbytku. 
Ustanovení o vstupní zkoušce podle § 10 se použijí přiměřeně. Od vykonání trestu zákazu 
činnosti spočívajícím v zákazu výkonu tlumočnické činnosti do doby úspěšného složení 
opakované vstupní zkoušky je oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost tlumočníka 
pozastaveno. 
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro 
zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů spolu s uvedením specifikace 
potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, jsou-
li nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí. 

CELEX: 32010L0064 
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§ 9 

Bezúhonnost 
(1) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za 
úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem 
tlumočnické činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena. 
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si předseda krajského soudu vyžádá výpis z 
evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis 
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
(3) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také 

a) u fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší 
než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným 
dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, 
nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace 
obsaženy,  

b) u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence 
trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním 
orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku 
trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. 

(4)  Nevydává-li stát podle odstavce 3 výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, 
předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. 
(5) Doklad podle odstavce 3 písmeno a) nepředkládá občan České republiky, pokud je 
státem, v němž se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval po dobu delší než 3 měsíce, 
členský stát Evropské unie.  
(6) Prokazuje-li se bezúhonnost způsobem podle odstavců 3 nebo 4, musí tyto doklady 
žadatel přiložit k žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů; tyto doklady nesmí 
být v okamžiku podání žádosti starší než 3 měsíce.  
(7) Na vyžádání předsedy krajského soudu žadatel doloží rozhodnutí o odsouzení.  

CELEX: 32010L0064 

§ 10 

Vstupní zkouška tlumočníka 
(1) Vstupní zkouškou se ověřují zejména znalosti právních předpisů upravujících výkon 
tlumočnické činnosti a řízení, v nichž se tlumočnická činnost vykonává, a náležitostí 
tlumočnického úkonu. Vstupní zkoušku zajišťuje a organizuje Justiční akademie. Vstupní 
zkouška se koná v českém jazyce. 
(2) Vstupní zkouška se považuje za splněnou v případě, že žadatel při vykonání vstupní 
zkoušky uspěl v jiném jazyce, než pro který nově žádá o zápis do seznamu tlumočníků a 
překladatelů v uplynulých 3 letech před dnem podání žádosti. 
(3) Žadateli, který splní podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) až g) a v § 8 odst. 1 
písm. a) až e), bude umožněno do 6 měsíců od doručení žádosti podle § 11 odst. 2 vykonat 
vstupní zkoušku. 
(4) Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn 
o jejím výsledku, požádat o její opakování. Předseda krajského soudu toto opakování umožní 
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tak, aby se opakovaná vstupní zkouška konala nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání 
vstupní zkoušky, při které žadatel neuspěl. Vstupní zkoušku lze opakovat pouze jedenkrát. 
(5)  Ten, kdo ve vstupní zkoušce neuspěl a nepodal včas žádost o její opakování, anebo 
ten, kdo neuspěl ani při jejím opakování, může podat další žádost o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů nejdříve po uplynutí 5 let ode dne konání poslední neúspěšné 
vstupní zkoušky. 
(6) Řízení o žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů předseda krajského 
soudu přeruší za účelem vykonání vstupní zkoušky žadatelem. 
(7) Způsob vykonání vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 

Hlava II 

Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost 

§ 11 

Vznik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost 
(1) Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a 
překladatelů.  
(2) Žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podává žadatel na předepsaném 
formuláři. V žádosti žadatel uvede jazyk, pro který žadatel žádá o zápis do seznamu 
tlumočníků a překladatelů, a to podle seznamu jazyků uveřejněném na internetových stánkách 
ministerstva.  
(3) Předseda krajského soudu zapíše žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, 
splnil-li žadatel podmínky pro výkon tlumočnické činnosti, a to do 10 pracovních dnů ode dne 
složení slibu. Rozhodnutí o zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů se písemně 
nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci zápisem tlumočníka do seznamu tlumočníků a 
překladatelů. 
(4) Předseda krajského soudu vydá tlumočníkovi průkaz tlumočníka (dále jen „průkaz“) a 
potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí tlumočnické pečeti. Postup při vydávání 
průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu tlumočnické pečeti a 
barvu tlumočnické pečeti stanoví ministerstvo vyhláškou. 
(5) Tlumočník je povinen oznámit předsedovi krajského soudu změny ve skutečnostech, 
které jsou podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne, kdy tato změna nastala. 
(6) Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů stanoví 
ministerstvo vyhláškou a formulář zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
CELEX: 32010L0064 

§ 12 

Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost 
(1) Předseda krajského soudu zapíše do seznamu tlumočníků a překladatelů fyzickou 
osobu jako tlumočníka, aniž by splnila podmínky pro zápis do seznamu tlumočníků a 
překladatelů podle příslušných ustanovení tohoto zákona, pokud 
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a) získala v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci oprávnění 
obdobné tlumočnickému oprávnění podle tohoto zákona, 

b) ministerstvo po složení rozdílové zkoušky uzná její kvalifikaci zákona o uznávání 
odborné kvalifikace a 

c) prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, 
není-li státním občanem České republiky. 

(2) Rozdílovou zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů upravujících výkon 
tlumočnické činnosti a řízení nebo jiné postupy, v nichž se tlumočnická činnost vykonává, a 
náležitostí tlumočnického úkonu. Na rozdílovou zkoušku se použije ustanovení § 10 obdobně. 
Způsob vykonání rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 
(3) K prokázání znalosti českého jazyka podle odstavce 1 písmena c) se obdobně použije 
§ 7 odst. 4. 
(4) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 musí před zapsáním do seznamu tlumočníků a 
překladatelů složit slib podle § 7 odst. 2 nebo 3 do rukou předsedy krajského soudu. 

§ 13 

Pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost 
(1) Předseda krajského soudu pozastaví oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, 
pokud 

a) bylo zahájeno trestní stíhání tlumočníka pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, a to do doby 
pravomocného skončení trestního stíhání, 

b) tlumočník byl vzat do vazby nebo nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, a to po 
dobu trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo 

c)  o pozastavení činnosti sám tlumočník písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být 
oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost pozastaveno. 

(2) Předseda krajského soudu může v odůvodněných případech pozastavit oprávnění 
vykonávat tlumočnickou činnost, pokud 

a) existují zdravotní nebo jiné závažné důvody dlouhodobě znemožňující výkon 
tlumočnické činnosti, nebo 

b) bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to do doby nabytí právní moci 
rozhodnutí, kterým se toto řízení končí. 

(3) Žádost o pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost lze podat na dobu 
nejdéle 3 let, a to i opakovaně, celková doba pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou 
činnost však nesmí činit více než 6 let. V rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat 
tlumočnickou činnost se vždy stanoví doba, na kterou se toto oprávnění pozastavuje. Předseda 
krajského soudu ukončí pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost na žádost 
tlumočníka, pokud tomu nebrání závažné důvody. 
(4) Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost nesmí tlumočník 
vykonávat tlumočnickou činnost a bezodkladně o této skutečnosti informuje všechny své 
zadavatele dosud neprovedených tlumočnických úkonů; tyto tlumočnické úkony již tlumočník 
neprovede. Pozastavením oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost však není dotčena 
povinnost překladatele dokončit již rozpracované překladatelské úkony a doplnit nebo 
vysvětlit již provedené překladatelské úkony, pokud to není v rozporu s důvodem pozastavení 
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činnosti. Pokud by dokončení již rozpracovaných tlumočnických úkonů bylo v rozporu 
s důvodem pozastavení činnosti, musí být tato skutečnost uvedena v rozhodnutí o pozastavení 
překladatelské činnosti a překladatel o této skutečnosti bezodkladně informuje všechny své 
zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů. Dojde-li k pozastavení oprávnění 
vykonávat tlumočnickou činnost, musí překladatel vrátit zadavateli podklady sloužící pro 
provedení překladatelského úkonu. 
(5) Pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost a ukončení pozastavení 
oprávnění vykonávat tlumočnickou zaznamená předseda krajského soudu v seznamu 
tlumočníků a překladatelů bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou 
činnost nabylo právní moci. 
(6) Opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou 
činnost nemá odkladný účinek. 
(7) Oprávnění tlumočníka vykonávat tlumočnickou činnost se pozastavuje od vykonání 
trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu tlumočnické činnosti do úspěšného 
složení opakované vstupní zkoušky podle § 8 odst. 5. 

CELEX: 32010L0064 

§ 14 

Zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnosti 
(1) Předseda krajského soudu rozhodne o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou 
činnost, pokud tlumočník  

a) přestal splňovat podmínky pro výkon tlumočnické činnosti, 
b) nedoloží doklad o uzavřeném pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu ve lhůtě 

podle § 22 odst. 3, nebo 
c) nemůže ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dlouhodobě vykonávat 

tlumočnickou činnost nebo ji nemůže provádět s odbornou péčí a oprávnění vykonávat 
tlumočnickou činnost nebylo pozastaveno. 

(2) Je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve předseda krajského soudu 
tlumočníka před vydáním rozhodnutí o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost 
k nápravě ve stanovené přiměřené lhůtě.  
(3) Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost zaniká 

a) smrtí tlumočníka, 
b) oznámením o ukončení tlumočnické činnosti. 

(4)  Po zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost musí ten, komu byly 
poskytnuty podklady sloužící pro provedení tlumočnického úkonu, nebo ten, kdo má 
podklady u sebe, tyto podklady bez zbytečného odkladu vrátit zadavateli. 
(5) Po zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost musí ten, komu byla vydána 
tlumočnická pečeť a průkaz, nebo ten, kdo má tlumočnickou pečeť a průkaz u sebe, odevzdat 
tlumočnickou pečeť a průkaz bez zbytečného odkladu předsedovi krajského soudu. 
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Hlava III 

Seznam tlumočníků a překladatelů 

§ 15 

Obecná ustanovení o seznamu tlumočníků a překladatelů 
(1) Seznam tlumočníků a překladatelů je informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je ministerstvo, a do něhož se zapisují tlumočníci. Údaje označené tímto zákonem 
jako veřejné jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
(2) K údajům, které jsou označené tímto zákonem jako neveřejné, má přístup 
ministerstvo a předseda krajského soudu. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce 
seznamu tlumočníků a překladatelů přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části seznamu 
tlumočníků a překladatelů rovněž jinému orgánu veřejné moci. 
(3) Tlumočník má právo nahlížet do seznamu tlumočníků a překladatelů na všechny 
údaje, které jsou o něm zapsány. 
(4) Z údajů podle odstavce 2 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

CELEX: 32010L0064 

§ 16 

Údaje vedené v seznamu tlumočníků a překladatelů 
(1) Jako veřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje 

a) jméno, 
b) jazyk, 
c) sídlo, 
d) kontaktní adresa na území České republiky v případě, že tlumočník nemá sídlo nebo 

místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České 
republiky, 

e) identifikační číslo osoby, 
f) identifikátor datové schránky, 
g) telefonní kontakt, 
h) den zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů, 
i) údaj o zápisu do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., byl-li 

tlumočník zapsán podle tohoto zákona, 
j) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu, pokud 

neuplynulo více než 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, a 
k) údaj o tom, od kdy a na jak dlouhou dobu byl výkon tlumočnické činnosti pozastaven, 

a ustanovení tohoto zákona, podle kterého došlo k pozastavení. 
(2) Na žádost tlumočníka se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje jako veřejný 
údaj 

a) adresa elektronické pošty, 
b) internetová stránka týkající se tlumočnické činnosti, 
c) specializace. 

(3) Jako neveřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje 
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a) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu, 
uplynulo-li 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, 

b) údaj o uložené výtce, 
c) údaj o zahájení správního řízení podle tohoto zákona, 
d) údaj o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jeho důvodu a datu, 
e) adresa místa trvalého pobytu, nebo místa pobytu, nemá-li tlumočník trvalý pobyt 

na území České republiky, a 
f) jiná skutečnost potřebná pro výkon dohledu. 

(4) Tlumočníkovi, který nemá do okamžiku zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů 
přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí identifikační číslo osoby předseda krajského 
soudu, který o poskytnutí identifikačního čísla osoby požádá prostřednictvím ministerstva. 
(5) Změnu údajů zapisovaných do seznamu tlumočníků a překladatelů je tlumočník 
povinen oznámit předsedovi krajského soudu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo. 
(6) Tlumočník je povinen k oznámení podle odstavce 5 přiložit doklad osvědčující danou 
změnu; to neplatí, pokud jde o změny již zapsané 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. Změny údajů získaných z těchto 
registrů, systémů, obchodního rejstříku nebo od tlumočníka zapíše předseda krajského soudu 
bez zbytečného odkladu do seznamu tlumočníků a překladatelů. 

CELEX: 32010L0064 

§ 17 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
(1) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a 
překladatelů využívají ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 

a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) adresa místa pobytu, 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, a 
f) státní občanství, případně více státních občanství. 

(2) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a 
překladatelů využívají z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
d) rodné číslo, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 
g) omezení svéprávnosti, 
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h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 

(3) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a 
překladatelů využívají z informačního systému cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
b) datum narození, 
c) rodné číslo, 
d) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a 
okres narození, 
e) státní občanství, případně více státních občanství, 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
g) omezení svéprávnosti, 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, a 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 

(4) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a 
překladatelů využívají ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a 
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající 

fyzické osoby nebo zahraniční osoby. 
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému 
evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 

Hlava IV 

Práva a povinnosti tlumočníků 

§ 18 

Vyloučení 

(1) Tlumočník nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o 
jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, 
orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo při jiném 
postupu správního orgánu, kde má být tlumočnický úkon použit. 
(2) Jakmile se tlumočník dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést tlumočnický úkon, 
oznámí ji bezodkladně zadavateli. Ustanoví-li tlumočníka orgán veřejné moci, pak tento 
orgán rozhodne, zda je tlumočník v dané věci z provedení tlumočnického úkonu vyloučen.  
(3) Odstavec 1 o vyloučení tlumočníka se použije obdobně i pro konzultanta. 
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§ 19 

Odmítnutí výkonu tlumočnické činnosti 
(1) Tlumočník odmítne provést tlumočnický úkon, pokud 

a) má pozastaveno oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost,  
b) nemá tlumočnické oprávnění v jazyce, ve kterém je potřebné úkon provést, nebo 
c) mu počet nebo rozsah zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů 

neumožňuje provést další úkon řádně a včas. 
(2) Je-li zadavatelem orgán veřejné moci, nesmí tlumočník odmítnout provést 
tlumočnický úkon z jiného důvodu než z důvodu podle odstavce 1 nebo v případě, že mu 
závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo neočekávané pracovní 
povinnosti neumožňují provést úkon řádně a včas, nebo tak stanoví jiný zákon. 

§ 20 

Mlčenlivost 
(1) Tlumočník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, a to i po jejím skončení. Mlčenlivosti jej 
může zprostit jen zadavatel. Zproštění mlčenlivosti se nevztahuje na tlumočnický úkon 
provedený mezi obviněným a obhájcem v trestním řízení. 
(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i pro konzultanty a další osoby, které se 
na tlumočnické činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je tlumočník povinen tyto osoby 
písemně poučit. 
(3) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na použití informací o skutečnostech podle 
odstavce 1 přiměřeným způsobem a v anonymizované podobě pro vědecké nebo vzdělávací 
účely. Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat vůči orgánu veřejné moci, před kterým 
probíhá řízení, v němž má být tlumočnický úkon použit; povinnosti mlčenlivosti se nelze 
dovolat ani vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad tlumočnickou činností. 
(4) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na řízení proti osobě uvedené v odstavci 1 nebo 
2 nebo proti zadavateli v souvislosti s touto činností, ani na spory mezi nimi. 

CELEX: 32010L0064 

§ 21 

Odpovědnost za výkon tlumočnické činnosti 
(1) Tlumočník je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem 
tlumočnické činnosti. 
(2) Tlumočník se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo 
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. 

§ 22 

Pojištění tlumočníků 
(1) Tlumočník musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou 
v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti po celou dobu výkonu tlumočnické činnosti tak, 
aby výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře 
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předpokládat; osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost podle § 26 nemá 
povinnost být pojištěna. 
(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění tlumočníka pro jednotlivé jazyky stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 
(3) Tlumočník doloží předsedovi krajského soudu doklad o uzavřeném pojištění pro 
případ povinnosti nahradit újmu podle odstavce 1 

a) do 60 pracovních dnů ode dne zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů, 
b) do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje, 
c) do 1 týdne ode dne, kdy došlo ke změně, která zakládá povinnost změny pojištění, 
d) do 1 týdne ode dne, kdy o to předseda krajského soudu požádá. 

§ 23 

Konzultant 

Vyžaduje-li to povaha věci, je tlumočník oprávněn přibrat se souhlasem zadavatele 
konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek. Tato okolnost spolu s důvody, které 
k ní vedly, musí být uvedena v tlumočnické doložce.  

§ 24 

Oznamovací povinnost tlumočníka 

Tlumočník je povinen oznámit předsedovi krajského soudu veškeré skutečnosti, které 
mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, a to 
neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. 

 
Hlava V 

 
Ustanovení tlumočníka a osoby vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost 

§ 25 

Ustanovení tlumočníka 
Orgán veřejné moci ustanoví, nebrání-li tomu okolnosti, tlumočníka se sídlem nebo 

kontaktní adresou v obvodu krajského soudu, v němž má orgán veřejné moci sídlo nebo 
pracoviště; při výběru tlumočníka orgán veřejné moci přihlédne také k zapsané specializaci. 
Orgán veřejné moci s tlumočníkem předem projedná zadání tlumočnického úkonu a termín 
jeho provedení. Jedná-li se o tlumočnický úkon prováděný písemně nebo překladatelský 
úkon, lze tuto lhůtu na žádost tlumočníka nebo překladatele výjimečně v odůvodněných 
případech prodloužit; lhůtu lze prodloužit opakovaně z důvodů hodných zvláštního zřetele. 

§ 26 

Osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost 

(1) Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k provedení tlumočnického úkonu i 
jinou osobu, která není zapsána do seznamu tlumočníků a překladatelů pro daný jazyk, má 
potřebné odborné znalosti pro to, aby provedla tlumočnický úkon, a vyslovila se svým 
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ustanovením souhlas, pokud pro daný jazyk není zapsán žádný tlumočník, nebo žádný 
tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů nemůže tlumočnický úkon provést, 
nebo by provedení tlumočnického úkonu tlumočníkem zapsaným do seznamu tlumočníků a 
překladatelů bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi. 
(2) Orgán veřejné moci poučí osobu podle odstavce 1 o významu tlumočnického úkonu 
z hlediska obecného zájmu a o následcích křivého tlumočení. 
(3) Osoba ustanovená podle odstavce 1 složí do rukou orgánu, který ji ustanovil, slib 
podle § 7 odst. 2 nebo 3. Před složením slibu nesmí provést tlumočnický úkon. O složení 
slibu vyhotoví orgán veřejné moci zápis. 
(4) Není-li jazyk, pro který byla osoba ustanovena, uveřejněn na internetových stránkách 
ministerstva, je orgán veřejné moci, který takto osobu ustanovil k provedení tlumočnického 
úkonu, povinen sdělit ministerstvu, pro který jazyk nebo komunikační systém byla tato osoba 
ustanovena. 
(5) Pro účely jednorázového provedení tlumočnického úkonu se na osobu podle odstavce 
1 hledí, jako by byla tlumočníkem. 

CELEX: 32010L0064 

Hlava VI 

Tlumočnický a překladatelský úkon 

§ 27 

Způsob provedení tlumočnického a překladatelského úkonu 
(1) Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně. Pro písemné provedení 
tlumočnické činnosti platí odstavec 2 obdobně. 
(2) Překladatelský úkon lze provádět pouze písemně. Provádí-li se překladatelský úkon 
v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být 
připojen otisk překladatelské pečeti. Provádí-li se překladatelský úkon v elektronické podobě, 
musí být dán souhlas zadavatele. Zároveň musí být každé jeho vyhotovení podepsáno 
kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připojen kvalifikovaný certifikát pro 
elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje 
jméno překladatele a označení „překladatel“, a musí být opatřen elektronickým časovým 
razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí 
mít platnost nejméně 5 let ode dne provedení překladatelského úkonu. 
(3) Je-li tlumočnická či překladatelská činnost vykonávána z některého nebo 
do některého z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, vykonává se taková 
činnost způsobem odpovídajícím charakteru použitého komunikačního systému. 
(4) Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon 
v písemné podobě. 
(5) Tlumočník má povinnost vyhotovit stejnopis tlumočnického úkonu provedeného 
v písemné formě a předloženého v listinné podobě a uchovat jej nejméně po dobu 10 let ode 
dne provedení tohoto úkonu. Tlumočník má povinnost uchovat tlumočnický úkon provedený 
v písemné formě a předložený v elektronické podobě se všemi náležitostmi podle odstavce 2 
nejméně po dobu 10 let ode dne provedení tohoto úkonu. 
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(6) Způsob provedení tlumočnického úkonu a náležitosti překladatelského úkonu, užívání 
tlumočnické pečeti a tlumočnické doložky stanoví ministerstvo vyhláškou. 

CELEX: 32010L0064 

§ 28 

Evidence úkonů 
(1) Správcem evidence tlumočnických a překladatelských úkonů (dále jen „evidence 
úkonů“) je ministerstvo. Evidence úkonů je informačním systémem veřejné správy a je 
vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
(2) Tlumočník je povinen zapisovat údaje podle tohoto zákona do evidence úkonů. 
(3) Tlumočník do evidence úkonů zapíše do 5 pracovních dnů ode dne zadání 
tlumočnického úkonu nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu 
váže, 

a) den zadání,  
b) den provedení, případně den vysvětlení nebo doplnění tlumočnického úkonu, 
c) předmět tlumočnického úkonu, 
d) zdrojový a cílový jazyk, ve kterém má být proveden tlumočnický úkon, 
e) označení zadavatele, 
f) termín, případně prodloužený termín pro provedení tlumočnického úkonu, 
g) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci, 
h) počet hodin tlumočení nebo počet normostran překladu a 
i) údaj o vyúčtované a přiznané odměně a náhradách, a to i pokud byla sjednána smluvní 

odměna. 
(4) V evidenci úkonů je rovněž pro každého tlumočníka veden 

a) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné moci 
v jednotlivých letech, 

b) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními zadavateli 
v jednotlivých letech, 

c) celkový počet provedených tlumočnických úkonů v jednotlivých letech, 
d) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné 

moci, 
e) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními 

zadavateli, 
f) celkový počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů. 

(5) Údaje podle odstavce 3 a odstavce 4 písm. a), b), d) a e) jsou neveřejné. Přístup 
k neveřejným údajům má ministerstvo a krajské soudy. Na základě odůvodněné žádosti udělí 
správce evidence úkonů přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž jinému 
orgánu veřejné moci.  
(6) Způsob vedení evidence úkonů stanoví ministerstvo vyhláškou. 
(7) Předseda krajského soudu provede nejméně jedenkrát ročně kontrolu plnění povinností 
podle odstavců 2 a 3 u všech tlumočníků. 

CELEX: 32010L0064 
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ČÁST TŘETÍ 

Odměňování a náhrady 

§ 29 

Odměna 
(1) Tlumočníkovi náleží za výkon tlumočnické činnosti odměna. 
(2) Odměna za výkon tlumočnické činnosti se řídí smlouvou se zadavatelem; není-li 
odměna takto sjednána nebo je-li zadavatelem orgán veřejné moci, odměna se určí podle 
příslušných ustanovení tohoto zákona a vyhlášky podle odstavce 6. 
(3) Určenou odměnu lze zvýšit, je-li tlumočnický úkon mimořádně obtížný, nebo je-li 
nutné urychlené provedení tlumočnického úkonu. Určená odměna se může přiměřeně krátit, 
jestliže úkon nebyl proveden v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce nebo ve 
stanovené lhůtě. Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může zadavatel 
určenou odměnu zcela odepřít. To platí i v případě sjednané odměny, pokud si strany 
neujednaly něco jiného. 
(4) Odměna určená nebo sjednaná podle odstavců 1 až 3 se zvyšuje o částku odpovídající 
dani z přidané hodnoty, kterou je tlumočník, plátce daně z přidané hodnoty, povinen uplatnit 
podle zákona o dani z přidané hodnoty. 
(5) Jednou za 3 roky ministerstvo přezkoumá výši stanovených odměn a popřípadě upraví 
tak, aby byl zohledněn vývoj výše odměn uvedených v evidenci úkonů. 
(6) Výši a způsob určení odměny, rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny a způsob 
vyúčtování odměny stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 30 

Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě 
(1) Nebylo-li sjednáno jinak, má tlumočník právo na náhradu hotových výdajů, které 
účelně vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného 
na cestě v přímé souvislosti s úkonem. 
(2) Jiné náklady tlumočníka, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou 
zahrnuty v odměně. 
(3) Jestliže tlumočník přibral konzultanta, má tlumočník nárok na náhradu hotových 
výdajů konzultanta s tím spojených a na náhradu za ztrátu času konzultanta včetně času 
stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem. 
(4) Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě 
podle odstavců 1 a 3 se podle zákona o dani z přidané hodnoty zahrnují jako vedlejší výdaje 
do základu daně, kterou je tlumočník, plátce daně z přidané hodnoty, povinen z náhrady 
hotových výdajů a z náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě uplatnit podle 
zákona o dani z přidané hodnoty. 
(5) Nemá-li tlumočník sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu 
pobytu cizince na území České republiky, považuje se pro účely náhrady hotových výdajů a 
náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za sídlo tlumočníka kontaktní adresa 
na území České republiky. 
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(6) Výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času 
stráveného na cestě, a vyúčtování náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 31 

Poskytnutí zálohy 

Orgán veřejné moci může v odůvodněných případech poskytnout tlumočníkovi 
přiměřenou zálohu na odměnu a náhrady. 

§ 32 

Vyúčtování a úhrada 

Byl-li tlumočnický úkon zadán orgánem veřejné moci, je překladatel povinen 
vyúčtovat odměnu a náhrady zároveň s provedením překladatelského úkonu a tlumočník bez 
zbytečného odkladu po provedení tlumočnického úkonu. Orgán veřejné moci, který rozhodl o 
ustanovení tlumočníka, rozhodne o odměně a náhradách bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů od doručení vyúčtování. Odměna a náhrady se uhradí bez zbytečného odkladu po 
právní moci rozhodnutí o odměně a náhradách, nejpozději do 15 dnů. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Dohled 

§ 33 

Výkon dohledu 
(1) Dohled nad výkonem tlumočnické činnosti vykonává předseda krajského soudu. 
(2) Předseda krajského soudu prověřuje, zda tlumočník vykonává tlumočnickou činnost 
v souladu s tímto zákonem a s právními předpisy vydanými k jeho provedení. 

§ 34 

Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci 

(1) Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s 
výkonem tlumočnické činnosti došlo k porušení tohoto nebo jiného zákona, oznámí to bez 
zbytečného odkladu předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu. 

(2) Orgán činný v trestním řízení neprodleně vyrozumí orgán dohledu o vydání usnesení o 
zahájení trestního stíhání nebo o vzetí tlumočníka do vazby. 

§ 35  

Výtka 

 Drobné nedostatky ve výkonu tlumočnické činnosti a drobné poklesky v chování 
předseda krajského soudu tlumočníkovi písemně vytkne. Písemná výtka se zaznamená jako 
neveřejný údaj do seznamu tlumočníků a překladatelů. Údaje o uložené výtce se v seznamu 
tlumočníků a překladatelů vede po dobu 3 let. 
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§ 36 

Poradní sbory 
Ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů zřídí v případě potřeby pro 

tlumočnickou činnost nebo pro jednotlivé jazyky poradní sbory. 
 

ČÁST PÁTÁ 

Přestupky 

§ 37 
(1) Tlumočník nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává překladatelskou činnost, není-li zapsán též jako překladatel, 
b) v rozporu s § 4 odst. 1 vykonává tlumočnickou činnost v jazyce, pro který nemá 

oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, 
c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává tlumočnickou činnost s odbornou péčí, 

nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, 
d) v rozporu s § 13 odst. 4 vykonává tlumočnickou činnost v době pozastavení 

oprávnění vykonávat tuto činnost, 
e) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené 

lhůtě, 
f) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí 

provést tlumočnický úkon, nebo provede tlumočnický úkon ve věci, v níž měl být 
vyloučen, 

g) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést tlumočnický úkon, 
h) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, 
i) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti 

mlčenlivosti, 
j) v rozporu s § 24 nesplní svou informační povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě, 
k) v rozporu s § 27 odst. 4 neoprávněně opatří tlumočnickou pečetí listinu, která není 

tlumočnickým úkonem, 
l) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis tlumočnického úkonu provedeného 

v písemné formě a předloženého v listinné podobě nebo jej neuchová alespoň po 
dobu 10 let, 

m) v rozporu s § 28 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence úkonů nebo je v rozporu s § 28 
odst. 3 nezapisuje řádně, 

n) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 2, 
o) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady, 
p) v rozporu s kontrolním řádem nepředloží na žádost orgánu dohledu jím provedený 

tlumočnický úkon provedený v písemné formě. 
(2) Překladatel nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává tlumočnickou činnost, není-li zapsán též jako tlumočník, 
b) v rozporu s § 4 odst. 1 vykonává překladatelskou činnost v jazyce, pro který nemá 

oprávnění vykonávat překladatelskou činnost, 
c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává překladatelskou činnost s odbornou péčí, 

nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, 
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d) v rozporu s § 13 odst. 4 vykonává překladatelskou činnost v době pozastavení 
oprávnění vykonávat tuto činnost, 

e) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené 
lhůtě, 

f) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí 
provést překladatelský úkon, nebo provede překladatelský úkon ve věci, v níž měl 
být vyloučen, 

g) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést překladatelský úkon, 
h) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem své překladatelské činnosti, 
i) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti 

mlčenlivosti, 
j) v rozporu s § 24 nesplní svou informační povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě, 
k) v rozporu s § 27 odst. 4 neoprávněně opatří překladatelskou pečetí listinu, která není 

překladatelským úkonem, 
l) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis překladatelského úkonu předloženého 

v listinné podobě nebo neuchová jej alespoň po dobu 10 let, 
m) v rozporu s § 27 odst. 2 nezajistí, aby překladatelský úkon obsahoval veškeré 

požadované náležitosti, 
n) v rozporu s § 28 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence úkonů nebo je v rozporu s § 28 

odst. 3 nezapisuje řádně, 
o) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 2, 
p) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady, 
q) v rozporu s kontrolním řádem nepředloží na žádost orgánu dohledu jím provedený 

překladatelský úkon. 
(3) Za přestupek se uloží 

a) pokuta do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), m) až o) a podle 
odstavce 2 písm. e), n) až p), 

b) pokuta do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu tlumočnické 
nebo překladatelské činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j), k) nebo 
p) a podle odstavce 2 písm. g), j), k), m) nebo q), 

c) pokuta do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu tlumočnické 
nebo překladatelské činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f), 
h), i) nebo l) a podle odstavce 2 písm. a) až d), f), h), i) nebo l). 

(4) Od uložení správního trestu nelze upustit. 
 

§ 38 
(1) Jiná osoba než tlumočník se dopustí přestupku tím, že 

a) se neoprávněně vydává za tlumočníka, 
b) neoprávněně vykonává tlumočnickou činnost, 
c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2,  
d) neodevzdá po zániku tlumočnického oprávnění tlumočnickou pečeť, průkaz, nebo 
podklady sloužící k provedení tlumočnického úkonu podle § 14 odst. 4 a 5. 

(2) Jiná osoba než překladatel se dopustí přestupku tím, že 
a) se neoprávněně vydává za překladatele, 
b) neoprávněně vykonává překladatelskou činnost, 
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c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2,  
d) neodevzdá po zániku překladatelského oprávnění překladatelskou pečeť, průkaz, 
nebo podklady sloužící k provedení překladatelského úkonu podle § 14 odst. 4 a 5. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč. 
(4) Od uložení správního trestu nelze upustit. 
 

§ 39 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky tlumočníků a překladatelů podle tohoto zákona projednává předseda 
krajského soudu. Přestupky podle § 38 projednává ministerstvo. 

(2) Promlčecí doba činí 5 let ode dne, kdy byl přestupek spáchán. Byla-li promlčecí doba 
přerušena, odpovědnost zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání. 

(3) Při stanovení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též ke skutečnosti, zda již 
byla v minulosti této osobě uložena výtka podle § 35. 

(4) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl tlumočník nebo překladatel uznán 
vinným ze spáchání přestupku, zaznamená předseda krajského soudu do seznamu tlumočníků 
a překladatelů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o přestupku, a to i v případě, že došlo k pozastavení oprávnění 
vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. Údaj o pravomocném rozhodnut, 
kterým byli tlumočník nebo překladatel uznáni vinnými ze spáchání přestupku, je po uplynutí 
3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku zapsán do seznamu tlumočníků a 
překladatelů pouze jako neveřejný údaj. 

 
ČÁST ŠESTÁ 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

Hlava I 

Společná ustanovení 

§ 40 
(1) Rozhodl-li ve věcech podle tohoto zákona 

a) předseda Městského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně 
příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích, 

b) předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, je v prvním stupni ve správním 
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Praze, 

c) předseda Krajského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně 
příslušný Krajský soud v Plzni, 

d) předseda Krajského soudu v Plzni, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně 
příslušný Městský soud v Praze, 

e) předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, je v prvním stupni ve správním 
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Ostravě, 
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f) předseda Krajského soudu v Hradci Králové, je v prvním stupni ve správním 
soudnictví místně příslušný Krajský soud v Brně, 

g) předseda Krajského soudu v Brně, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně 
příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, 

h) předseda Krajského soudu v Ostravě, je v prvním stupni ve správním soudnictví 
místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové. 

(2) Nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo. 
(3) Jednotlivými úkony ve správním řízení podle tohoto zákona, s výjimkou vydání 
rozhodnutí, může předseda krajského soudu pověřit zaměstnance soudu. 
(4) Zaměstnanec pověřený k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupku musí 
mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo a 
právní věda na vysoké škole v České republice. Nemá-li pověřený zaměstnanec takové 
vzdělání, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a 
prokázat odborné znalosti zkouškou u ministerstva. 
(5) Způsob vykonání zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 
§ 41 

 Kde jiné právní předpisy hovoří o tlumočníkovi a osobě vykonávající jednorázově 
tlumočnickou činnost, rozumí se tím podle povahy úkonu soudní tlumočník, soudní 
překladatel a osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou a překladatelskou činnost. 

 
§ 42 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1). 

CELEX: 32010L0064 

Hlava II 
 

Přechodná ustanovení 

§ 43 
(1) Řízení o jmenování tlumočníka, která nebyla pravomocně skončena přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
(2) Řízení o přestupku a řízení, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

§ 44 
(1) Tlumočník, který získal oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost podle zákona č. 
36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je zapsán jako 
tlumočník a překladatel do seznamu tlumočníků a překladatelů podle tohoto zákona.  

                                                            
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad 

v trestním řízení. 
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(2) Tlumočník a překladatel podle odstavce 1 je zapsán pro stejný jazyk, jako byl zapsán 
podle zákona č. 36/1967 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
(3) Tlumočník a překladatel podle odstavce 1 je oprávněn vykonávat tlumočnickou 
i překladatelskou činnost podle tohoto zákona nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů 
podle tohoto zákona pro stejný jazyk dosavadní tlumočnické nebo překladatelské oprávnění 
zaniká.  
(4) Podá-li tlumočník a překladatel podle odstavce 1, který byl podle zákona č. 36/1967 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán v seznamu znalců 
a tlumočníků déle než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, před uplynutím 
přechodného období podle odstavce 3 žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů 
podle tohoto zákona pro stejný jazyk, považuje se podmínka požadovaného vzdělání za 
splněnou. 

Hlava III 
 

Účinnost 

§ 45 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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	(3) Žadateli, který splní podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) až g) a v § 8 odst. 1 písm. a) až e), bude umožněno do 6 měsíců od doručení žádosti podle § 11 odst. 2 vykonat vstupní zkoušku.
	(4) Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn o jejím výsledku, požádat o její opakování. Předseda krajského soudu toto opakování umožní tak, aby se opakovaná vstupní zkouška konala nejdříve po uplynutí 6 měsíců...
	(5)  Ten, kdo ve vstupní zkoušce neuspěl a nepodal včas žádost o její opakování, anebo ten, kdo neuspěl ani při jejím opakování, může podat další žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů nejdříve po uplynutí 5 let ode dne konání poslední ne...
	(6) Řízení o žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů předseda krajského soudu přeruší za účelem vykonání vstupní zkoušky žadatelem.
	(7) Způsob vykonání vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou.

	Hlava II
	Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
	§ 11
	Vznik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
	(1) Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů.
	(2) Žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podává žadatel na předepsaném formuláři. V žádosti žadatel uvede jazyk, pro který žadatel žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, a to podle seznamu jazyků uveřejněném na internetových...
	(3) Předseda krajského soudu zapíše žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, splnil-li žadatel podmínky pro výkon tlumočnické činnosti, a to do 10 pracovních dnů ode dne složení slibu. Rozhodnutí o zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů se ...
	(4) Předseda krajského soudu vydá tlumočníkovi průkaz tlumočníka (dále jen „průkaz“) a potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí tlumočnické pečeti. Postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu tlumo...
	(5) Tlumočník je povinen oznámit předsedovi krajského soudu změny ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
	(6) Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů stanoví ministerstvo vyhláškou a formulář zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	CELEX: 32010L0064

	§ 12
	Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
	(1) Předseda krajského soudu zapíše do seznamu tlumočníků a překladatelů fyzickou osobu jako tlumočníka, aniž by splnila podmínky pro zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle příslušných ustanovení tohoto zákona, pokud
	a) získala v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci oprávnění obdobné tlumočnickému oprávnění podle tohoto zákona,
	b) ministerstvo po složení rozdílové zkoušky uzná její kvalifikaci zákona o uznávání odborné kvalifikace a
	c) prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, není-li státním občanem České republiky.

	(2) Rozdílovou zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů upravujících výkon tlumočnické činnosti a řízení nebo jiné postupy, v nichž se tlumočnická činnost vykonává, a náležitostí tlumočnického úkonu. Na rozdílovou zkoušku se použije ustanovení §...
	(3) K prokázání znalosti českého jazyka podle odstavce 1 písmena c) se obdobně použije § 7 odst. 4.
	(4) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 musí před zapsáním do seznamu tlumočníků a překladatelů složit slib podle § 7 odst. 2 nebo 3 do rukou předsedy krajského soudu.

	§ 13
	Pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
	(1) Předseda krajského soudu pozastaví oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, pokud
	a) bylo zahájeno trestní stíhání tlumočníka pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, a to do doby pravomocného skončení trestního stíhání,
	b) tlumočník byl vzat do vazby nebo nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo
	c)  o pozastavení činnosti sám tlumočník písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost pozastaveno.

	(2) Předseda krajského soudu může v odůvodněných případech pozastavit oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, pokud
	a) existují zdravotní nebo jiné závažné důvody dlouhodobě znemožňující výkon tlumočnické činnosti, nebo
	b) bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

	(3) Žádost o pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost lze podat na dobu nejdéle 3 let, a to i opakovaně, celková doba pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost však nesmí činit více než 6 let. V rozhodnutí o pozastavení oprávněn...
	(4) Po dobu pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost nesmí tlumočník vykonávat tlumočnickou činnost a bezodkladně o této skutečnosti informuje všechny své zadavatele dosud neprovedených tlumočnických úkonů; tyto tlumočnické úkony již tlumo...
	(5) Pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost a ukončení pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou zaznamená předseda krajského soudu v seznamu tlumočníků a překladatelů bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnut...
	(6) Opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost nemá odkladný účinek.
	(7) Oprávnění tlumočníka vykonávat tlumočnickou činnost se pozastavuje od vykonání trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu tlumočnické činnosti do úspěšného složení opakované vstupní zkoušky podle § 8 odst. 5.
	CELEX: 32010L0064

	§ 14
	Zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnosti
	(1) Předseda krajského soudu rozhodne o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, pokud tlumočník
	a) přestal splňovat podmínky pro výkon tlumočnické činnosti,
	b) nedoloží doklad o uzavřeném pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu ve lhůtě podle § 22 odst. 3, nebo
	c) nemůže ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů dlouhodobě vykonávat tlumočnickou činnost nebo ji nemůže provádět s odbornou péčí a oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost nebylo pozastaveno.
	(2) Je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve předseda krajského soudu tlumočníka před vydáním rozhodnutí o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost k nápravě ve stanovené přiměřené lhůtě.
	(3) Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost zaniká
	a) smrtí tlumočníka,
	b) oznámením o ukončení tlumočnické činnosti.
	(4)  Po zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost musí ten, komu byly poskytnuty podklady sloužící pro provedení tlumočnického úkonu, nebo ten, kdo má podklady u sebe, tyto podklady bez zbytečného odkladu vrátit zadavateli.
	(5) Po zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost musí ten, komu byla vydána tlumočnická pečeť a průkaz, nebo ten, kdo má tlumočnickou pečeť a průkaz u sebe, odevzdat tlumočnickou pečeť a průkaz bez zbytečného odkladu předsedovi krajského soudu.

	Hlava III
	Seznam tlumočníků a překladatelů
	§ 15
	Obecná ustanovení o seznamu tlumočníků a překladatelů
	(1) Seznam tlumočníků a překladatelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo, a do něhož se zapisují tlumočníci. Údaje označené tímto zákonem jako veřejné jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(2) K údajům, které jsou označené tímto zákonem jako neveřejné, má přístup ministerstvo a předseda krajského soudu. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce seznamu tlumočníků a překladatelů přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části seznamu tl...
	(3) Tlumočník má právo nahlížet do seznamu tlumočníků a překladatelů na všechny údaje, které jsou o něm zapsány.
	(4) Z údajů podle odstavce 2 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
	CELEX: 32010L0064

	§ 16
	Údaje vedené v seznamu tlumočníků a překladatelů
	(1) Jako veřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje
	a) jméno,
	b) jazyk,
	c) sídlo,
	d) kontaktní adresa na území České republiky v případě, že tlumočník nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky,
	e) identifikační číslo osoby,
	f) identifikátor datové schránky,
	g) telefonní kontakt,
	h) den zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů,
	i) údaj o zápisu do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., byl-li tlumočník zapsán podle tohoto zákona,
	j) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu, pokud neuplynulo více než 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, a
	k) údaj o tom, od kdy a na jak dlouhou dobu byl výkon tlumočnické činnosti pozastaven, a ustanovení tohoto zákona, podle kterého došlo k pozastavení.

	(2) Na žádost tlumočníka se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje jako veřejný údaj
	a) adresa elektronické pošty,
	b) internetová stránka týkající se tlumočnické činnosti,
	c) specializace.

	(3) Jako neveřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů zapisuje
	a) údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu, uplynulo-li 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku,
	b) údaj o uložené výtce,
	c) údaj o zahájení správního řízení podle tohoto zákona,
	d) údaj o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jeho důvodu a datu,
	e) adresa místa trvalého pobytu, nebo místa pobytu, nemá-li tlumočník trvalý pobyt na území České republiky, a
	f) jiná skutečnost potřebná pro výkon dohledu.

	(4) Tlumočníkovi, který nemá do okamžiku zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí identifikační číslo osoby předseda krajského soudu, který o poskytnutí identifikačního čísla osoby požádá prostřednictvím...
	(5) Změnu údajů zapisovaných do seznamu tlumočníků a překladatelů je tlumočník povinen oznámit předsedovi krajského soudu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
	(6) Tlumočník je povinen k oznámení podle odstavce 5 přiložit doklad osvědčující danou změnu; to neplatí, pokud jde o změny již zapsané v základních registrech, veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, jedná-li se o občana Česk...
	CELEX: 32010L0064
	§ 17
	Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
	(1) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a překladatelů využívají ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
	a) příjmení,
	b) jméno, popřípadě jména,
	c) adresa místa pobytu,
	d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
	e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti n...
	f) státní občanství, případně více státních občanství.
	(2) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a překladatelů využívají z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
	a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
	b) datum narození,
	c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
	d) rodné číslo,
	e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
	f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
	g) omezení svéprávnosti,
	h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a
	i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
	(3) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a překladatelů využívají z informačního systému cizinců tyto údaje:
	a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
	b) datum narození,
	c) rodné číslo,
	d) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
	e) státní občanství, případně více státních občanství,
	f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
	g) omezení svéprávnosti,
	h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, a
	i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
	(4) Ministerstvo a předseda krajského soudu za účelem správy seznamu tlumočníků a překladatelů využívají ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu
	a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
	b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.

	(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických os...

	§ 18
	Vyloučení
	(1) Tlumočník nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo...
	(2) Jakmile se tlumočník dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést tlumočnický úkon, oznámí ji bezodkladně zadavateli. Ustanoví-li tlumočníka orgán veřejné moci, pak tento orgán rozhodne, zda je tlumočník v dané věci z provedení tlumočnického úkon...
	(3) Odstavec 1 o vyloučení tlumočníka se použije obdobně i pro konzultanta.

	§ 19
	Odmítnutí výkonu tlumočnické činnosti
	(1) Tlumočník odmítne provést tlumočnický úkon, pokud
	a) má pozastaveno oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost,
	b) nemá tlumočnické oprávnění v jazyce, ve kterém je potřebné úkon provést, nebo
	c) mu počet nebo rozsah zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů neumožňuje provést další úkon řádně a včas.

	(2) Je-li zadavatelem orgán veřejné moci, nesmí tlumočník odmítnout provést tlumočnický úkon z jiného důvodu než z důvodu podle odstavce 1 nebo v případě, že mu závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo neočekávané pracovní ...
	(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i pro konzultanty a další osoby, které se na tlumočnické činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je tlumočník povinen tyto osoby písemně poučit.

	Odpovědnost za výkon tlumočnické činnosti
	(1) Tlumočník je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti.
	(2) Tlumočník se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

	§ 22
	Pojištění tlumočníků
	(1) Tlumočník musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti po celou dobu výkonu tlumočnické činnosti tak, aby výše limitu pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné ...
	(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění tlumočníka pro jednotlivé jazyky stanoví ministerstvo vyhláškou.
	(3) Tlumočník doloží předsedovi krajského soudu doklad o uzavřeném pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu podle odstavce 1
	a) do 60 pracovních dnů ode dne zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů,
	b) do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje,
	c) do 1 týdne ode dne, kdy došlo ke změně, která zakládá povinnost změny pojištění,
	d) do 1 týdne ode dne, kdy o to předseda krajského soudu požádá.

	§ 23
	Konzultant
	Vyžaduje-li to povaha věci, je tlumočník oprávněn přibrat se souhlasem zadavatele konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek. Tato okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, musí být uvedena v tlumočnické doložce.
	§ 24
	Oznamovací povinnost tlumočníka
	Tlumočník je povinen oznámit předsedovi krajského soudu veškeré skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
	§ 25
	Ustanovení tlumočníka
	Orgán veřejné moci ustanoví, nebrání-li tomu okolnosti, tlumočníka se sídlem nebo kontaktní adresou v obvodu krajského soudu, v němž má orgán veřejné moci sídlo nebo pracoviště; při výběru tlumočníka orgán veřejné moci přihlédne také k zapsané special...

	Osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost
	(1) Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k provedení tlumočnického úkonu i jinou osobu, která není zapsána do seznamu tlumočníků a překladatelů pro daný jazyk, má potřebné odborné znalosti pro to, aby provedla tlumočnický úkon, a vyslovila se s...
	(2) Orgán veřejné moci poučí osobu podle odstavce 1 o významu tlumočnického úkonu z hlediska obecného zájmu a o následcích křivého tlumočení.
	(3) Osoba ustanovená podle odstavce 1 složí do rukou orgánu, který ji ustanovil, slib podle § 7 odst. 2 nebo 3. Před složením slibu nesmí provést tlumočnický úkon. O složení slibu vyhotoví orgán veřejné moci zápis.
	(4) Není-li jazyk, pro který byla osoba ustanovena, uveřejněn na internetových stránkách ministerstva, je orgán veřejné moci, který takto osobu ustanovil k provedení tlumočnického úkonu, povinen sdělit ministerstvu, pro který jazyk nebo komunikační sy...
	(5) Pro účely jednorázového provedení tlumočnického úkonu se na osobu podle odstavce 1 hledí, jako by byla tlumočníkem.
	CELEX: 32010L0064

	Hlava VI
	Tlumočnický a překladatelský úkon
	§ 27
	Způsob provedení tlumočnického a překladatelského úkonu
	(1) Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně. Pro písemné provedení tlumočnické činnosti platí odstavec 2 obdobně.
	(2) Překladatelský úkon lze provádět pouze písemně. Provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. Provádí-li se překladatelský úkon v elektro...
	(3) Je-li tlumočnická či překladatelská činnost vykonávána z některého nebo do některého z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, vykonává se taková činnost způsobem odpovídajícím charakteru použitého komunikačního systému.
	(4) Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon v písemné podobě.
	(5) Tlumočník má povinnost vyhotovit stejnopis tlumočnického úkonu provedeného v písemné formě a předloženého v listinné podobě a uchovat jej nejméně po dobu 10 let ode dne provedení tohoto úkonu. Tlumočník má povinnost uchovat tlumočnický úkon proved...
	(6) Způsob provedení tlumočnického úkonu a náležitosti překladatelského úkonu, užívání tlumočnické pečeti a tlumočnické doložky stanoví ministerstvo vyhláškou.
	CELEX: 32010L0064

	§ 28
	Evidence úkonů
	(1) Správcem evidence tlumočnických a překladatelských úkonů (dále jen „evidence úkonů“) je ministerstvo. Evidence úkonů je informačním systémem veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(2) Tlumočník je povinen zapisovat údaje podle tohoto zákona do evidence úkonů.
	(3) Tlumočník do evidence úkonů zapíše do 5 pracovních dnů ode dne zadání tlumočnického úkonu nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže,
	a) den zadání,
	b) den provedení, případně den vysvětlení nebo doplnění tlumočnického úkonu,
	c) předmět tlumočnického úkonu,
	d) zdrojový a cílový jazyk, ve kterém má být proveden tlumočnický úkon,
	e) označení zadavatele,
	f) termín, případně prodloužený termín pro provedení tlumočnického úkonu,
	g) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci,
	h) počet hodin tlumočení nebo počet normostran překladu a
	i) údaj o vyúčtované a přiznané odměně a náhradách, a to i pokud byla sjednána smluvní odměna.

	(4) V evidenci úkonů je rovněž pro každého tlumočníka veden
	a) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné moci v jednotlivých letech,
	b) celkový počet provedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními zadavateli v jednotlivých letech,
	c) celkový počet provedených tlumočnických úkonů v jednotlivých letech,
	d) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných orgány veřejné moci,
	e) počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů zadaných ostatními zadavateli,
	f) celkový počet zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů.

	(5) Údaje podle odstavce 3 a odstavce 4 písm. a), b), d) a e) jsou neveřejné. Přístup k neveřejným údajům má ministerstvo a krajské soudy. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce evidence úkonů přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž...
	(6) Způsob vedení evidence úkonů stanoví ministerstvo vyhláškou.
	(7) Předseda krajského soudu provede nejméně jedenkrát ročně kontrolu plnění povinností podle odstavců 2 a 3 u všech tlumočníků.
	CELEX: 32010L0064


	ČÁST TŘETÍ
	Odměňování a náhrady
	§ 29
	Odměna
	(1) Tlumočníkovi náleží za výkon tlumočnické činnosti odměna.
	(2) Odměna za výkon tlumočnické činnosti se řídí smlouvou se zadavatelem; není-li odměna takto sjednána nebo je-li zadavatelem orgán veřejné moci, odměna se určí podle příslušných ustanovení tohoto zákona a vyhlášky podle odstavce 6.
	(3) Určenou odměnu lze zvýšit, je-li tlumočnický úkon mimořádně obtížný, nebo je-li nutné urychlené provedení tlumočnického úkonu. Určená odměna se může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce nebo ve...
	(4) Odměna určená nebo sjednaná podle odstavců 1 až 3 se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je tlumočník, plátce daně z přidané hodnoty, povinen uplatnit podle zákona o dani z přidané hodnoty.
	(5) Jednou za 3 roky ministerstvo přezkoumá výši stanovených odměn a popřípadě upraví tak, aby byl zohledněn vývoj výše odměn uvedených v evidenci úkonů.
	(6) Výši a způsob určení odměny, rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny a způsob vyúčtování odměny stanoví ministerstvo vyhláškou.

	§ 30
	Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
	(1) Nebylo-li sjednáno jinak, má tlumočník právo na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.
	(2) Jiné náklady tlumočníka, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně.
	(3) Jestliže tlumočník přibral konzultanta, má tlumočník nárok na náhradu hotových výdajů konzultanta s tím spojených a na náhradu za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.
	(4) Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě podle odstavců 1 a 3 se podle zákona o dani z přidané hodnoty zahrnují jako vedlejší výdaje do základu daně, kterou je tlumočník, plátce daně z přidané hodnoty, povin...
	(5) Nemá-li tlumočník sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky, považuje se pro účely náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za sídlo tlumočníka ko...
	(6) Výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, a vyúčtování náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.

	§ 31
	Poskytnutí zálohy
	Orgán veřejné moci může v odůvodněných případech poskytnout tlumočníkovi přiměřenou zálohu na odměnu a náhrady.
	§ 32
	Vyúčtování a úhrada

	Byl-li tlumočnický úkon zadán orgánem veřejné moci, je překladatel povinen vyúčtovat odměnu a náhrady zároveň s provedením překladatelského úkonu a tlumočník bez zbytečného odkladu po provedení tlumočnického úkonu. Orgán veřejné moci, který rozhodl o ...

	ČÁST ČTVRTÁ
	Dohled
	§ 33
	Výkon dohledu
	(1) Dohled nad výkonem tlumočnické činnosti vykonává předseda krajského soudu.
	(2) Předseda krajského soudu prověřuje, zda tlumočník vykonává tlumočnickou činnost v souladu s tímto zákonem a s právními předpisy vydanými k jeho provedení.

	§ 34
	Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci
	(1) Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti došlo k porušení tohoto nebo jiného zákona, oznámí to bez zbytečného odkladu předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu.
	(2) Orgán činný v trestním řízení neprodleně vyrozumí orgán dohledu o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo o vzetí tlumočníka do vazby.
	§ 35
	Výtka
	Drobné nedostatky ve výkonu tlumočnické činnosti a drobné poklesky v chování předseda krajského soudu tlumočníkovi písemně vytkne. Písemná výtka se zaznamená jako neveřejný údaj do seznamu tlumočníků a překladatelů. Údaje o uložené výtce se v seznamu...

	§ 36
	Poradní sbory
	Ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů zřídí v případě potřeby pro tlumočnickou činnost nebo pro jednotlivé jazyky poradní sbory.


	ČÁST PÁTÁ
	Přestupky
	§ 37
	(1) Tlumočník nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že
	a) vykonává překladatelskou činnost, není-li zapsán též jako překladatel,
	b) v rozporu s § 4 odst. 1 vykonává tlumočnickou činnost v jazyce, pro který nemá oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost,
	c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává tlumočnickou činnost s odbornou péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně,
	d) v rozporu s § 13 odst. 4 vykonává tlumočnickou činnost v době pozastavení oprávnění vykonávat tuto činnost,
	e) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě,
	f) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí provést tlumočnický úkon, nebo provede tlumočnický úkon ve věci, v níž měl být vyloučen,
	g) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést tlumočnický úkon,
	h) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti,
	i) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti mlčenlivosti,
	j) v rozporu s § 24 nesplní svou informační povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě,
	k) v rozporu s § 27 odst. 4 neoprávněně opatří tlumočnickou pečetí listinu, která není tlumočnickým úkonem,
	l) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis tlumočnického úkonu provedeného v písemné formě a předloženého v listinné podobě nebo jej neuchová alespoň po dobu 10 let,
	m) v rozporu s § 28 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence úkonů nebo je v rozporu s § 28 odst. 3 nezapisuje řádně,
	n) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 2,
	o) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady,
	p) v rozporu s kontrolním řádem nepředloží na žádost orgánu dohledu jím provedený tlumočnický úkon provedený v písemné formě.
	(2) Překladatel nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že
	a) vykonává tlumočnickou činnost, není-li zapsán též jako tlumočník,
	b) v rozporu s § 4 odst. 1 vykonává překladatelskou činnost v jazyce, pro který nemá oprávnění vykonávat překladatelskou činnost,
	c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává překladatelskou činnost s odbornou péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně,
	d) v rozporu s § 13 odst. 4 vykonává překladatelskou činnost v době pozastavení oprávnění vykonávat tuto činnost,
	e) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě,
	f) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí provést překladatelský úkon, nebo provede překladatelský úkon ve věci, v níž měl být vyloučen,
	g) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést překladatelský úkon,
	h) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své překladatelské činnosti,
	i) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti mlčenlivosti,
	j) v rozporu s § 24 nesplní svou informační povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě,
	k) v rozporu s § 27 odst. 4 neoprávněně opatří překladatelskou pečetí listinu, která není překladatelským úkonem,
	l) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis překladatelského úkonu předloženého v listinné podobě nebo neuchová jej alespoň po dobu 10 let,
	m) v rozporu s § 27 odst. 2 nezajistí, aby překladatelský úkon obsahoval veškeré požadované náležitosti,
	n) v rozporu s § 28 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence úkonů nebo je v rozporu s § 28 odst. 3 nezapisuje řádně,
	o) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 2,
	p) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady,
	q) v rozporu s kontrolním řádem nepředloží na žádost orgánu dohledu jím provedený překladatelský úkon.
	(3) Za přestupek se uloží
	a) pokuta do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), m) až o) a podle odstavce 2 písm. e), n) až p),
	b) pokuta do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j), k) nebo p) a podle odstavce 2 písm. g), j), k), m) nebo q),
	c) pokuta do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f), h), i) nebo l) a podle odstavce 2 písm. a) až d), f), h), i) nebo l).
	(4) Od uložení správního trestu nelze upustit.

	§ 38
	(1) Jiná osoba než tlumočník se dopustí přestupku tím, že
	a) se neoprávněně vydává za tlumočníka,
	b) neoprávněně vykonává tlumočnickou činnost,
	c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2,
	d) neodevzdá po zániku tlumočnického oprávnění tlumočnickou pečeť, průkaz, nebo podklady sloužící k provedení tlumočnického úkonu podle § 14 odst. 4 a 5.

	(2) Jiná osoba než překladatel se dopustí přestupku tím, že
	a) se neoprávněně vydává za překladatele,
	b) neoprávněně vykonává překladatelskou činnost,
	c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2,
	d) neodevzdá po zániku překladatelského oprávnění překladatelskou pečeť, průkaz, nebo podklady sloužící k provedení překladatelského úkonu podle § 14 odst. 4 a 5.

	(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.
	(4) Od uložení správního trestu nelze upustit.
	§ 39
	Společná ustanovení k přestupkům
	(1) Přestupky tlumočníků a překladatelů podle tohoto zákona projednává předseda krajského soudu. Přestupky podle § 38 projednává ministerstvo.
	(2) Promlčecí doba činí 5 let ode dne, kdy byl přestupek spáchán. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
	(3) Při stanovení druhu a výměry správního trestu se přihlédne též ke skutečnosti, zda již byla v minulosti této osobě uložena výtka podle § 35.
	(4) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl tlumočník nebo překladatel uznán vinným ze spáchání přestupku, zaznamená předseda krajského soudu do seznamu tlumočníků a překladatelů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne n...
	ČÁST ŠESTÁ
	Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
	Hlava I
	Společná ustanovení

	§ 40
	(1) Rozhodl-li ve věcech podle tohoto zákona
	a) předseda Městského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích,
	b) předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Praze,
	c) předseda Krajského soudu v Praze, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Plzni,
	d) předseda Krajského soudu v Plzni, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Městský soud v Praze,
	e) předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Ostravě,
	f) předseda Krajského soudu v Hradci Králové, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Brně,
	g) předseda Krajského soudu v Brně, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem,
	h) předseda Krajského soudu v Ostravě, je v prvním stupni ve správním soudnictví místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

	(2) Nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo.
	(3) Jednotlivými úkony ve správním řízení podle tohoto zákona, s výjimkou vydání rozhodnutí, může předseda krajského soudu pověřit zaměstnance soudu.
	(4) Zaměstnanec pověřený k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupku musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda na vysoké škole v České republice. Nemá-li pověřený zaměstnanec tako...
	§ 41
	Kde jiné právní předpisy hovoří o tlumočníkovi a osobě vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost, rozumí se tím podle povahy úkonu soudní tlumočník, soudní překladatel a osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou a překladatelskou činnost.
	§ 42
	Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie0F ).
	CELEX: 32010L0064

	Hlava II
	Přechodná ustanovení
	§ 43
	(1) Řízení o jmenování tlumočníka, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
	(2) Řízení o přestupku a řízení, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

	§ 44
	(1) Tlumočník, který získal oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je zapsán jako tlumočník a překladatel do seznamu tlumočníků a překladatelů podle tohoto záko...
	(2) Tlumočník a překladatel podle odstavce 1 je zapsán pro stejný jazyk, jako byl zapsán podle zákona č. 36/1967 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
	(3) Tlumočník a překladatel podle odstavce 1 je oprávněn vykonávat tlumočnickou i překladatelskou činnost podle tohoto zákona nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu tlumočníků a překla...
	(4) Podá-li tlumočník a překladatel podle odstavce 1, který byl podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán v seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, př...


	Hlava III
	Účinnost
	§ 45
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
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	Od překladatele se zase požaduje preciznost, neboť výsledný překlad se pak prolíná celým řízením. Na každou z těchto profesí jsou kladeny jiné nároky, samozřejmě není vyloučeno, aby jedna osoba byla zároveň překladatelem i tlumočníkem, avšak je nutné,...
	V zahraniční je takovéto rozdělení obvyklé, např. i v institucích EU jsou buď překladatelé (hlavně v Lucembursku) a zvlášť tlumočníci (v Bruselu, Štrasburku, Haagu); překladatelé netlumočí a tlumočníci nepřekládají, existuje Generální ředitelství pro ...
	V praxi je velmi časté, že jsou vynikající tlumočníci, kteří nechtějí překládat a naopak. Tímto krokem se tedy reflektují i požadavky praxe. Rozdělením budou moci být řady soudních tlumočníků posíleny o kvalitní odborníky z jednoho nebo druhého oboru,...
	Možnost věnovat se pouze překládání je důležitá hlavně pro znevýhodněné skupiny tlumočníků a překladatelů; překladatelé (i tlumočníci) jsou zejména ženy a překládání se mohou věnovat i při péči o malé děti nebo starší rodiče, nemocné členy rodiny, dál...
	Závěrem je nutné poznamenat, že na základě ankety, kterou provedla, mezi svými členy Komora soudních tlumočníku je možné předpokládat, že ze současných jmenovaných většina tlumočníků bude i nadále chtít vykonávat obě profese.
	Pokud by však zájem v návaznosti na rozdělení těchto profesí klesl, nebude to v praxi znamenat velký problém. V seznamu tlumočníků je vedeno přes 3 500 soudních tlumočníků, z čehož přibližně třetina tuto funkci vůbec nevykonává. V zemích s podobným po...
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	Explicitně se zde stanoví, že tlumočnickou činnost, resp. překladatelskou činnost není oprávněn vykonávat nikdo jiný než soudní tlumočník, resp. soudní překladatel. Pokud by se kdokoliv jiný vydával za subjekt oprávněný vykonávat tlumočnickou, resp. p...
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	K odst. 1
	Tlumočník je oprávněn vykonávat tlumočnickou činnost pouze v jazyce, pro který má oprávnění, pokud by tlumočník vykonával tlumočnickou činnost v jiném jazyce, dopustil by se přestupku.
	Tlumočnický a překladatelský úkon musí být proveden bez jakýchkoliv vad, tj. s formálními i materiálními vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby naplnil předpokládaný účel. Musí splňovat veškeré náležitosti, musí být proveden pečlivě, objektivn...
	Subjekty vykonávající tlumočnickou a překladatelskou činnost musí tuto činnost vykonávat s odbornou péčí. Jde o nejvyšší možný standard péče, který je vyšší než běžná péče nebo péče řádného hospodáře. Občanský zákoník užívá pojmu odborná péče v ustano...
	Kromě odborné péče je vyzdvižen požadavek na nezávislý a nestranný výkon. Tlumočníci a překladatelé jsou esenciálním prvkem při soudním rozhodování. Míra participace těchto osob je v soudních řízeních velmi vysoká. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl...
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	Soudní tlumočník i soudní překladatel musí vykonávat tlumočnickou činnost osobně, což ale nevylučuje možnost přibrat v případě potřeby konzultanta. Soudní tlumočník a soudní překladatel se nemůže nechat zastoupit jiným soudním tlumočníkem či soudním p...
	K odst. 3
	K § 5
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	Ustanovení vymezuje příslušnost správních orgánů. Správními orgány jsou ve věci výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti předsedové krajských soudů a Ministerstvo spravedlnosti, ledaže stanoví tento nebo jiný zákon něco jiného (např. vedení trestn...
	K odst. 2
	Odstavec druhý vymezuje příslušný správní orgán, tedy předsedu krajského soudu, který má projednat a rozhodovat v záležitostech týkajících se tlumočnické a překladatelské činnosti, tedy jak v záležitostech samotných soudních tlumočníků a soudních přek...
	Předseda krajského soudu může vnitřním předpisem touto agendou pověřit některého ze svých spolupracovníků, zejména se předpokládá pověření místopředsedy krajského soudu nebo referentů příslušného soudního oddělení. Takový postup je v souladu se správn...
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	Odstavec třetí upravuje místní příslušnost krajského soudu. Návrh zákona vychází z toho, že soudní tlumočník a soudní překladatel je fyzická osoba podnikající, a tudíž má rozhodující význam sídlo soudního tlumočníka a soudního překladatele, a to v sou...
	K odst. 4
	Ustanovení vymezuje působnost předsedy krajského soudu. Pro výše zmíněných pět největších oborů vykonávají předsedové soudů působnost v soudních obvodech, avšak u zbývajících oborů mají působnost celostátní.
	K § 6
	Ministerstvo na internetových stánkách (www.justice.cz) stanoví seznam jazyků. Budou zde uvedeny jazyky, ve kterých bude soudní tlumočník a soudní překladatel moci vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost, tedy nejen mluvené jazyky, ale i č...
	K § 7
	K odst. 1
	Tento odstavec upravuje podmínky, které zákon vymezuje pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění. Soudním tlumočníkem a soudním překladatelem se může stát pouze fyzická osoba, která má požadované vzdělání a dostatečnou délku praxe v tlumočn...
	Dále musí být fyzická osoba bezúhonná, což v praxi znamená, že nesmí být odsouzena  pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin v souvislosti s výkonem znalecké činnosti (nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena).  U úmyslných trestných ...
	Bezúhonnost a její prokazování je zakotvena v § 9.
	Žadatelem o vznik tlumočnického (překladatelského) oprávnění může být i cizinec. V  případě, že osoba není rodilým mluvčím, návrh zákona pamatuje na požadavek prokázat znalost českého jazyka, a to v rozsahu nutném pro výkon tlumočnické nebo překladate...
	Návrh zákona dále vyžaduje, aby měl žadatel kontaktní adresu na území České republiky. Na této adrese musí být k zastižení příslušnými orgány, musí na ní přijímat poštu. Zároveň je tato adresa důležitá pro výpočet náhrad souvisejících s výkonem tlumoč...
	Žadatel musí být plně svéprávný a rovněž nesmí být na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku
	Spáchal-li žadatel v uplynulých třech letech přestupek a následně mu byl uložen trest zákazu činnosti nebo pokuta ve výši nejméně 100 000 Kč za vyjmenované nejzávažnější přestupy, nesplňuje tím jeden z požadavků pro vznik tlumočnického či překladatels...
	K odst. 2 a 3
	Soudní tlumočník a soudní překladatel má povinnost složit slib do rukou předsedy krajského soudu, a to bez jakékoliv výhrady. Po složení slibu předseda krajského soudu zapíše soudního tlumočníka a soudního překladatele do seznamu. Tento zápis je konst...
	K odst. 4
	Jednou z podmínek pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění je podle odstavce 1 rovněž prokázání znalosti českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti v případě, že subjektem žádajícím o zápis do seznamu so...
	K § 8
	K odst. 1
	Ustanovení vymezuje odbornou způsobilost žadatele o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Chce-li fyzická osoba vykonávat tlumočnickou nebo překladatelskou činnost, musí mimo jiné splnit i podmínku požadovaného vzdělání a požad...
	Podmínkou pro zápis je dále absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva. Doplňkové studium je pořádáno právnickými fakultami, např. Právnická fakulta Univerzity Karlovy pořádá doplňkové studium, kdy je kurz koncipován ...
	Pokud je to nezbytné k výkonu činnosti s odbornou péčí, je nutné získat osvědčení o odborné způsobilosti, příkladem může být absolvování studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka na vyšší odborné škole, nebo absolvování kvalifikačního ...
	K odst. 2
	Odstavec druhý pak slouží jako výkladové ustanovení k pojmu aktivní odborné praxe. Aktivní odbornou praxí se tedy rozumí výkon odborných činností související s daným jazykem, a to po ukončení vysokoškolského studia, popřípadě jiného nejvyššího dosažit...
	K odst. 3
	K § 9
	K odst. 1
	Toto úvodní ustanovení pro otázku bezúhonnosti stanoví, že za bezúhonnou nelze podle tohoto zákona považovat osobu, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s výkonem tlumočni...
	K odst. 2
	Toto ustanovení legislativně zakotvuje povinnost příslušného předsedy krajského soudu opatřit si způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů jakožto doklad, který prokazuje bezúhonnost žadatele. Pokud se tedy bezúhonnost dok...
	K odst. 3
	Tento odstavec upravuje další způsoby, jakými je možno prokázat bezúhonnost fyzické osoby ve specifických případech.
	Písmeno a) stanoví, že žadatel, který se v posledních třech letech zdržoval déle než tři měsíce na území některého státu, je povinen v rámci prokazování bezúhonnosti předložit výpis z evidence trestů daného státu, nebo, je-li to možné, výpis z Rejstří...
	Fyzická osoba, která není občanem České republiky, bude muset v souladu s písmenem b) bezúhonnost prokázat rovněž v tomto ustanovení vymezenou písemností. (Tím není vyloučena aplikace písm. a) tohoto odstavce, splní-li tato osoba podmínku, že v posled...
	K odst. 4
	Nastane-li situace, kdy stát nevydává výpis z evidence trestů, případně jiný rovnocenný doklad podle odstavce 3, který by prokazoval bezúhonnost žadatele, je tento žadatel povinen předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.
	K odst. 5
	Pokud se občan České republiky nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, po dobu delší než tři měsíce v členském státu Evropské unie, není nutné předkládat výpis z evidence tohoto státu, jelikož jsou tyto informace obsaženy v Rejstříku trestů.
	K odst. 6
	Toto ustanovení vyžaduje, aby poskytované údaje obsažené v dokladu prokazujícím bezúhonnost žadatele podle odstavce 3 a 4 byly co nejaktuálnější, tedy aby v okamžiku podání žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů nebyly ...
	K odst. 7
	Předseda krajského soudu může vyzvat žadatele o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů, aby kromě dokladů prokazujících bezúhonnost předložil i rozhodnutí o odsouzení. Bude se jednat především o situace, kdy krajský soud ze získa...
	K § 10
	K odst. 1
	Nově se zavádí vstupní zkouška, jakožto jedna z podmínek pro vznik tlumočnického či překladatelského oprávnění. Vstupní zkoušku bude organizovat Justiční akademie. Bude se jednat o jednodenní kurz, na jehož závěru budou všichni účastníci skládat závěr...
	K odst. 2
	Vzhledem ke skutečnosti, že vstupní zkouška bude totožná pro všechny jazyky, zákon umožní žadateli, aby v případě podání žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů pro jiný jazyk, než pro který je doposud zapsán, mu byla ús...
	K odst. 3
	Pokud žadatel splní všechny podmínky vyžadované zákonem a uhradí správní poplatek za absolvování vstupní zkoušky, bude mu umožněno vykonat vstupní zkoušku nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení žádosti. Dnem doručení žádosti se má na mysli den, k...
	K odst. 4 a 5
	Pokud nastane situace, že žadatel ve zkoušce neuspěje, má možnost do jednoho měsíce ode dne, kdy se o svém neúspěchu dozvěděl, požádat předsedu krajského soudu o její opakování, které se může konat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne konání zkou...
	Cílem je zavést a udržet vysokou kvalitu soudních tlumočníků a soudních překladatelů, kteří budou tlumočnickou a překladatelskou činnost vykonávat na vysoké úrovni, precizně a bez jakýchkoliv nedostatků, a proto je možno zkoušku opakovat pouze jednou....
	K § 11
	K odst. 1
	Zápisem do seznamu vzniká tlumočnické a překladatelské oprávnění. Zápis soudního tlumočníka a soudního překladatele do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů má konstitutivní účinky. Nikdo nemůže vykonávat tlumočnickou či překladatelskou ...
	K odst. 2
	Žadatel podává žádost o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů prostřednictvím elektronického formuláře příslušnému krajskému soudu. Tento formulář zveřejní Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách. Formulář bu...
	K odst. 3
	Pokud bude ze strany příslušného předsedy krajského soudu po splnění všech předepsaných podmínek žádosti vyhověno, dojde k zápisu žadatele do seznamu soudních tlumočníků či soudních překladatelů. Rozhodnutí se písemně nevyhotovuje a nabývá právní moci...
	K odst. 4
	Vyhověl-li předseda krajského soudu žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů vydá soudnímu tlumočníkovi (soudnímu překladateli) po splnění všech zákonných předpokladů tlumočnickou (překladatelskou) průkazku, kterou bude m...
	K odst. 5
	Dojde-li ke změně skutečností, na jejichž podkladě došlo k zápisu do seznamu, musí tyto změny soudní tlumočník i soudní překladatel nahlásit předsedovi krajského soudu, který jeho žádosti původně vyhověl. Změna v těchto skutečnostech může vést k tomu,...
	K odst. 6
	Osoba zapsaná v seznamu soudních tlumočníků či soudních překladatelů musí po celou dobu zápisu splňovat požadavky rozhodné pro vznik tlumočnického či překladatelského oprávnění. Pokud budou zjištěny jakékoliv nedostatky, může být daný subjekt ze stran...
	K § 12
	K odst. 1
	Tento odstavec stanovuje, za jakých podmínek může být fyzická osoba z jiného členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, která má tlumočnické nebo překladatelské oprávn...
	K odst. 2
	Rozdílovou zkouškou budou ověřovány obdobné znalosti jako vstupní zkouškou, nad rámec vstupní zkoušky může být v rámci rozdílové zkoušky kladen větší důraz kupříkladu na české právní předpisy a různé druhy řízení, ve kterých by mohlo dojít k využití s...
	K odst. 3
	Znalost českého jazyka se prokazuje obdobně, jako je tomu potřeba k prokázání znalosti českého jazyka, jakožto podmínky pro výkon tlumočnické činnosti podle § 7, tedy dokladem.
	K odst. 4
	Osoba uvedená v odstavci 1 musí složit do rukou předsedy krajského soudu nebo jím pověřené osoby slib, a to bez výhrady. Text slibu je stejný jako u soudního tlumočníka a soudního překladatele, kterému vzniklo oprávnění podle § 7. I tyto osoby mohou t...
	K § 13
	a) bylo zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem tlumočnické nebo překladatelské činnosti, a to do doby pravomocného skončení trestního stíhání,
	b) soudní tlumočník nebo soudní překladatel byl vzat do vazby nebo nastoupil do výkonu trestu, a to po dobu trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo
	c)  o pozastavení činnosti sám soudní tlumočník a soudní překladatel písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být tlumočnické nebo překladatelské oprávnění pozastaveno.
	K odst. 2
	Zákon umožňuje rovněž fakultativně pozastavit výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti, a to podle okolností každého případu. Cílem tohoto ustanovení je zejména zajistit aktuálnost údajů zapisovaných do seznamu. Jedná se o dlouhodobé zdravotní č...
	K odst. 3

	K § 14
	Zhojit lze kupříkladu skutečnost, že soudní tlumočník a soudní překladatel nedoložil doklad o uzavřeném pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu apod.
	Naopak mezi případy, které nelze zhojit, patří zdravotní a jiné závažné důvody, pro které soudní tlumočník či soudní překladatel nemůže dlouhodobě vykonávat tlumočnickou či překladatelskou činnost, pokud nedošlo k pozastavení této činnosti. Cílem toho...
	K odst. 3
	Odstavec 3 upravuje zánik oprávnění na základě vlastní žádost (oznámení) nebo na základě zákonem presumované skutečnosti. Je-li o ukončení činnosti požádáno, předseda krajského soudu musí takovéto žádosti vyhovět. K zániku oprávnění rovněž dochází v p...
	K odst. 4 a 5
	Nastane-li situace, že soudnímu tlumočníkovi nebo soudnímu překladateli zanikne oprávnění, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré podklady zadavateli, aby si zadavatel mohl včas vybrat jinou vhodnou osobu, která tlumočnický nebo překladatels...
	Rovněž je povinen vrátit tlumočnickou nebo překladatelskou pečeť a průkaz tlumočníka či překladatele příslušnému předsedovi krajského soudu, aby osoby po vyškrtnutí nebo výmazu nemohly i nadále vykonávat tlumočnickou či překladatelskou činnost. Poruše...
	K § 15
	K odst. 1
	Současný seznam znalců a tlumočníků bude nahrazen elektronickým seznamem znalců a dále elektronickým seznamem soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Správcem toho seznamu bude Ministerstvo spravedlnosti. Editační přístup bude mít jak Ministerstv...
	K odst. 2
	Do neveřejné části seznamu má přístup Ministerstvo spravedlnosti a jednotlivé krajské soudy, a to především z důvodu plnění funkce správního úřadu. Na základě odůvodněné žádosti zaslané na Ministerstvo spravedlnosti může být přístup do neveřejné části...
	K odst. 3
	Subjekty vykonávající tlumočnickou nebo překladatelskou činnost mají právo nahlížet jak do veřejné části seznamu, tak i do části neveřejné. Přístup ke všem údajům jim bude umožněn jen v rozsahu týkajícím se jejich osoby.
	K § 16
	K odst. 1
	Do veřejné části seznamu se povinně zapisují taxativně stanovené údaje. Jako povinný údaj se zde zapisuje cizí jazyk, případně jazyky, ve kterých smí být zapsanou osobou prováděna tlumočnická nebo překladatelská činnost (a to včetně jazyka českého). P...
	K odst. 2
	Za účelem zajištění lepšího kontaktu se soudním tlumočníkem a soudním překladatelem si tyto subjekty mohou rovněž nechat zapsat do veřejné části seznamu svou adresu elektronické pošty či odkaz na internetové stránky týkající se jejich vlastní tlumočni...
	K odst. 3
	V tomto odstavci se uvádí údaje, které se do seznamu zapisují jako údaje neveřejné, neboť nebyl shledán důvod, aby tyto údaje byly uveřejněny a mohly do něj nahlížet osoby, kterých se netýkají. Jinou skutečností, která je potřebná pro výkon dohledu a ...
	K odst. 4
	K § 18
	K odst. 1
	Soudní tlumočník a soudní překladatel nesmí provést tlumočnický a překladatelský úkon, pokud lze mít pochybnost o tom, že by ho provedl zcela objektivně, nestranně, nezaujatě a aby z tohoto úkonu byla vyloučena jakákoliv předpojatost, která by, ať už ...
	K odst. 2
	Jakýkoliv důvod podjatosti je soudní tlumočník i soudní překladatel povinen sdělit zadavateli. Není rozhodující, zda se bude jednat o zadavatele soukromoprávního nebo orgán veřejné moci. Důvod podjatosti musí být oznámen neprodleně potom, co se o něm ...
	K odst. 3
	Pokud si soudní tlumočník či soudní překladatel přibere konzultanta, i na tuto osobu se bude vztahovat oznamovací povinnost, pokud vyjdou najevo skutečnosti, které budou zakládat pochybnosti o jeho nepodjatosti. Konzultant oznamuje svou pochybnost o j...
	K § 19
	K odst. 1
	V tomto odstavci je taxativní výčet důvodů, pro které je soudní tlumočník a soudní překladatel povinen odmítnout provést tlumočnický nebo překladatelský úkon, a to jak pro orgán veřejné moci, tak i pro soukromoprávního zadavatele.
	Bylo-li tlumočnické nebo překladatelské oprávnění pozastaveno, ať už na vlastní žádost či ex offo, nesmí být tlumočnická či překladatelská činnost vykonávána, a to až do ukončení tohoto pozastavení.
	Pokud nemá soudní tlumočník a soudní překladatel zapsán v seznamu jazyk, pro který byl zadavatelem vyzván, aby v něm provedl tlumočnický nebo překladatelský úkon, nemůže v tomto jazyce provést vyžádaný úkon. Tato okolnost je důvodem pro odmítnutí tlum...
	Má-li soudní tlumočník a soudní překladatel zadáno velké množství tlumočnických nebo překladatelských úkonů, které ještě nejsou provedeny, je tato skutečnost důvodem pro odmítnutí výkonu další tlumočnické nebo překladatelské činnosti, jelikož dále zad...
	K odst. 2
	Odstavec 2 rozšiřuje možnosti odmítnutí podání znaleckého úkonu o fakultativní důvody. V případě, že nastanou okolnosti předvídané odstavcem 1, je tlumočník povinen odmítnou provést úkon, a to vždy. Pokud je zadavatelem orgán veřejné moci, může tlumoč...
	Mezi tyto fakultativní důvody odmítnutí výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti patří závažné zdravotní okolnosti (dlouhodobá nemoc) či závažná rodinná situace (např. dlouhodobý pobyt v zahraničí). Trvá-li tato překážka dlouhodobě, příslušnému...

	K § 20
	K § 21
	K odst. 1
	Pokud soudní tlumočník a soudní překladatel způsobil v rámci své činnosti újmu, je povinen ji nahradit, a to i v případě, že byla tato újma způsobena konzultantem nebo jinou pomocnou osobou, kterou si přizval, aby mu pomohla provést tlumočnický nebo p...
	K odst. 2
	V tomto odstavci je obsažen liberační důvod pro to, aby byl soudní tlumočník a soudní překladatel zproštěn povinnosti nahradit způsobenou újmu. Postačuje, aby soudní tlumočník či soudní překladatel prokázal, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynal...
	K § 23
	K § 24
	K § 25
	Aby nedocházelo k nepřiměřenému navyšování nákladů za provedení tlumočnického či překladatelského úkonu, je zde normativně zakotveno, že orgán veřejné moci zpravidla vybere a ustanoví takového soudního tlumočníka či soudního překladatele, který má síd...
	Před samotným ustanovením soudního tlumočníka a soudního překladatele orgán veřejné moci předem (zpravidla telefonicky) kontaktuje vybraného soudního tlumočníka či soudního překladatele, aby s ním probral zadání tlumočnického nebo překladatelského úko...
	Dále se normativně zakotvuje, že požádá-li soudní překladatel (nebo soudní tlumočník provádějící tlumočnický úkon v písemné formě) o prodloužení lhůty pro provedení překladatelského úkonu, lze jeho žádosti ve výjimečných případech vyhovět. Zjistí-li v...
	Vyžádá-li si orgán veřejné moci předběžnou kalkulaci ohledně výše odměny a náhrad, které si provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu vyžádá, je soudní tlumočník a soudní překladatel povinen takové vyčíslení zpracovat.
	K § 27
	K odst. 1
	S ohledem na charakter činnosti je možné provést tlumočnický úkon především ústní formou. Tlumočnický úkon je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého; v daném případě při projevu či při rozhovoru s jiným subjektem. Avšak přepis nebo překlad v...
	Pro přepis nebo překlad výstupů odposlechu a telekomunikačních záznamů, který je prováděn písemně, se použije ustanovení o náležitostech a způsobu provedení překladatelského úkonu (více viz důvodová zpráva k odstavci 2).
	K odst. 2
	Tlumočnický úkon podle odstavce 1 je tedy nutno chápat v úzkém slova smyslu, tedy jako úkon, který je oprávněn vykonávat pouze soudní tlumočník. Neboť v odstavci dva je stanovena speciální právní úprava pro překladatelský úkon. V tomto případě se tak ...
	Na rozdíl od tlumočnického úkonu je možné překladatelský úkon provést pouze písemnou formou. Zákon umožňuje provést překladatelský úkon dvěma způsoby, a to písemně v listinné podobě nebo písemně v elektronické podobě. V prvním případě je zde normativn...
	K odst. 3
	Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi orgán veřejné moci často nesprávně zvolí tlumočníka pro neslyšící či hluchoslepou osobu, byly v příloze č. 1 vyhlášky, kterou se stanoví seznam jazyků, požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro výkon tlumočni...
	K odst. 4
	Odstavec 4 stanoví, že tlumočnickou pečeť lze použít pouze pro účely překladatelských a tlumočnických úkonů, pokud by byla tlumočnickou pečetí označena listina, která by nebyl překladatelským úkonem, mohlo by takové jednání naplnit znaky skutkové pods...
	K odst. 5
	Soudní tlumočníci jsou povinni vyhotovit stejnopis tlumočnického úkonu, který se provádí v písemné formě a předkládá v listinné podobě, a archivovat jej nejméně po dobu deseti let. Stejná pravidla platí i pro soudní překladatele, kteří musí archivovat...
	K odst. 6
	Tento odstavec obsahuje zákonné zmocnění pro vydání prováděcí vyhlášky, která bude upravovat podrobnosti ohledně způsobu provedení tlumočnického a překladatelského úkonu a jejich náležitostí. K vydání této vyhlášky je zmocněno Ministerstvo spravedlnosti.
	K § 28
	Dosavadní povinnost tlumočníků vést tlumočnické deníky (i pro překladatelské úkony) v listinné podobě bude nahrazena povinností soudních tlumočníků a soudních překladatelů zapisovat údaje do elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů...
	K § 29
	K odst. 1
	Za provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu přísluší soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli odměna. Jedná se o obecné ustanovení, které je dále blíže specifikováno následujícími ustanoveními tohoto zákona a prováděcí vyhláškou.
	K odst. 2
	Tento odstavec rozlišuje, zda se jedná o soukromoprávního zadavatele nebo zda je zadavatelem orgán veřejné moci. V tomto druhém případě se odměňování řídí příslušnými ustanoveními tohoto zákona a prováděcí vyhláškou, která se týká odměňování soudních ...
	K odst. 3
	Toto ustanovení se vztahuje na oba případy, pokud si smluvní strany v případě soukromoprávního zadavatele ve smlouvě nesjednaní něco jiného. Výše odměny se odvíjí od kvantity účelně vynaložené práce a zároveň od kvality nároků požadovaných po soudním ...
	K odst. 4
	Vzhledem k tomu, že mnozí soudní tlumočníci a soudní překladatelé jsou plátci daně z přidané hodnoty, mohou si přičíst částku, která se rovná částce, kterou jsou povinni z této odměny odvést příslušnému správci daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dan...
	K odst. 5
	Ministerstvo spravedlnosti by mělo jednou za tři roky provést analýzu výše odměn. Tato analýza by měla vycházet zejména z údajů v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, které by měly být srovnány s výší odměn podle prováděcí vyhlášky a smluv...
	K odst. 6
	Zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky.
	K § 30
	K odst. 1
	Legislativní úprava v tomto odstavci normativně zakotvuje, že soudní tlumočník i soudní překladatel má nárok na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu. Mohl-li si však určitou informaci zjistit i jinak, bezúplatně, vystavuje...
	Oproti původní právní úpravě podle zákona o znalcích a tlumočnících se nyní nově také zavádí možnost požadovat dle prováděcí vyhlášky náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, ke které došlo v přímé souvislosti s výkonem tlumočnické nebo...
	K odst. 2
	Jiné náklady soudního tlumočníka a soudního překladatele, například náklady na běžné administrativní práce, kterými se má na mysli nájem kancelářských prostor, mzdy pomocného personálu, náklady na nákup potřebného vybavení či zařízení kanceláře či kan...
	K odst. 3
	Pokud zadavatel vyslovil svůj souhlas s přibráním konzultanta pro účely kvalitnějšího provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu, má subjekt vykonávající tlumočnickou nebo překladatelskou činnost (tedy soudní tlumočník a soudní překladatel) n...
	K odst. 4
	Vzhledem k tomu, že mnozí soudní tlumočníci a soudní překladatelé jsou plátci daně z přidané hodnoty, mohou si v těchto případech k náhradám ještě přičíst částku, která se rovná částce, kterou jsou povinni z této náhrady odvést příslušnému správci dan...
	K odst. 5
	V případě, že tlumočník nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu na území ČR, platí pro účely výpočtu náhrad hotových výdajů a náhrad za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, že je rozhodující kontaktní adresa soudního tlumočníka a soudního překla...
	K odst. 6
	V tomto odstavci je zmocnění, které odkazuje na prováděcí vyhlášku, ve které budou upraveny podrobnosti týkající se náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě.
	K § 31
	Orgán veřejné moci může v odůvodněných případech poskytnout tlumočníkovi přiměřenou zálohu na odměnu a náhrady. K posouzení, zda se jedná o odůvodněný požadavek, bude potřeba přistupovat individuálně, Toto ustanovení pamatuje na situace, kdy požadovan...
	K § 32
	Byl-li zadavatelem tlumočnického úkonu orgán veřejné moci, musí soudní tlumočník vyúčtovat odměny a náhrady bez zbytečného odkladu po provedení tlumočnického úkonu. Jednalo-li se o překladatelský úkon a zadavatelem byl rovněž orgán veřejné moci, musí ...

	O předloženém vyúčtování bude rozhodnuto orgánem veřejné moci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odměny a náhrady musí být uhrazeny do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odměně a náhradách. Toto ...
	Byl-li tlumočnický nebo překladatelský úkon proveden na základě smluvního vztahu mezi soukromoprávním zadavatelem na jedné straně a soudním tlumočníkem nebo soudním překladatelem na straně druhé, toto ustanovení se nepoužije a termín stanovený pro vyú...
	Trestní řád upravuje rozdílné vyúčtování odměn a náhrad v případech, kdy ten, kdo soudního tlumočníka (soudního překladatele) přibral, souhlasí s výší odměn a náhrad a v případech, kdy s výší odměn a náhrad nesouhlasí. Usnesení se vydává pouze v přípa...
	K § 33
	K odst. 1
	Legislativní úprava výkonu dohledu je upravena v tomto ustanovení, ve kterém je zakotveno, že dohled nad výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti vykonává předseda krajského soudu. Při výkonu dohledu se předseda řídí zejména kontrolním řádem, jel...
	K odst. 2
	Orgány dohledu prověřují, ať už na podnět, či ex offo, zda subjekty vykonávají tlumočnickou a překladatelskou činnost v souladu s účinnými právními předpisy upravujícími tuto oblast. Zejména zda tlumočnický nebo překladatelský úkon obsahoval veškeré n...
	K § 34
	K odst. 1
	Na tomto místě je upravena ohlašovací povinnost orgánu veřejné moci. Cílem tohoto ustanovení je, aby orgán veřejné moci neprodleně oznámil předsedovi krajského soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti, že při své činnosti zjistil skutečnosti nasvědčující...
	K odst. 2

	Zahájení trestního stíhání či vzetí tlumočníka do vazby je důvod pro pozastavení oprávnění. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyrozumět orgán dohledu o těchto skutečnostech.
	Povinnost oznámit zahájení trestního stíhání (a další skutečnosti, které mohou vést k pozastavení či zániku oprávnění) stíhá i samotného tlumočníka, pokud by takovou povinnost nesplnil, vystavuje se nebezpečí postihu za přestupek.
	K § 35
	K § 36
	K § 37
	K odst. 2
	Ustanovení upravuje délku promlčecí doby. Promlčecí doba v případě přestupků podle tohoto zákona činí 5 let. Pokud dojde k přerušení promlčecí doby, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání. Tato výjimka oproti obecné právní ú...
	K odst. 3
	Správní úřad musí přihlédnout při stanovení druhu a výměry správního trestu i ke skutečnosti, zda byla této osobě v minulosti uložena výtka či nikoli. Má se tím především na mysli výtka, která byla uložena ve skutkově stejné nebo podobné věci, jako je...
	K odst. 4
	Správní tresty za přestupky budou zveřejňovány vždy (na rozdíl od výtky, která bude zapisována pouze do neveřejné části seznamu). Zapsání správního trestu do veřejné části seznamu by mělo mít prevenční charakter a tím působit na subjekty, které se pře...
	Správní orgán      Příslušný soud ve správním soudnictví
	K odst. 3
	Příslušný předseda krajského soudu může vnitřním předpisem agendou pověřit některého ze svých spolupracovníků, zejména se předpokládá pověření místopředsedy krajského soudu nebo referentů příslušného soudního oddělení. Pokud by veškerou agendu musel v...
	Rozhodnutí však musí vždy vydávat předseda krajského soudu, jde o obdobnou konstrukci jako např. v právní úpravě rozhodování o rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu. Jednotlivé úkony v řízení v druhém stupni provádějí pracovníci daného úřadu, avš...
	K odst. 4 a 5
	Odstavec čtvrtý zakotvuje požadavky na vzdělání osoby oprávněné k provádění úkonů správního orgánu v přestupkovém řízení. Správním orgánem je předseda krajského soudu.
	Dle obecných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, může předseda soudu na základě vnitřního předpisu pověřit jinou osobu (zaměstnance soudu) k provádění úkonů správního orgánu v řízení.  Takto oprávněná osoba ...
	Zaměstnanec, který bude pověřen k provádění úkonů v přestupkovém řízení, bude muset kromě obecné zkoušky odborné způsobilosti podle přestupkového zákona složit zvláštní zkoušku, která bude zaměřena na právní úpravu tlumočníků. U osob v této oblasti je...
	V případě, že zaměstnanec soudu, kterého předseda krajského soudu pověří prováděním úkonů správního orgánu v přestupkovém řízení, nebude mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda, bude muset složit obecnou zkoušku odborné způsobilosti u M...
	Zmocňovací ustanovení pro účely vydání vyhlášky, která upraví podrobnosti zkoušky k prokázání odborné způsobilosti dle odstavce druhého.
	K odst. 1
	Toto ustanovení stanoví najisto, že tlumočníci zapsaní podle zákona o znalcích a tlumočnících budou nadále zapsáni do seznamu podle tohoto zákona jako soudní tlumočníci a soudní překladatelé.
	K odst. 2
	V tomto ustanovení se staví na jisto, že jazyk, který měl tlumočník zapsán podle zákona o znalcích a tlumočnících, bude zapsán soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli do seznamu podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
	K odst. 3
	K odst. 4
	Soudní tlumočník a soudní překladatel jmenovaný podle dosavadních právních předpisů, který je zapsán v dosavadním seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí před uplynutím přechodného období podle odsta...
	Soudní tlumočník a soudní překladatel jmenovaný podle dosavadních právních předpisů, který je zapsán v seznamu znalců a tlumočníků méně než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit veškeré požadavky stanovené tímto zákonem pro výk...
	K § 45
	Tímto ustanovením se zrušuje dosavadní zákon o znalcích a tlumočnících, neboť tento zákon bude nahrazen novou právní úpravou, a sice zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákonem o soudních překladatelích a soudních tlumoč...
	Zároveň by mělo dojít ke zrušení příslušných novel zákona, a to i přes to, že se tyto novely staly integrální součástí zákona, který novelizovaly. Novely nemají nadále samostatnou normativní existenci a nebylo by tedy třeba je explicitně rušit, nicmén...

	K § 46






