
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

(tisk 73) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru 

č. 92 z 29. schůze konané dne 9. listopadu 2018 (tisk 73/2): 
 

 

A.1. V § 1 odst. 1 se slova „pro účely tohoto zákona“ zrušují. 

 

A.2. V § 5 odst. 1 se slova „rozhodují předsedové krajských soudů a“ nahrazují slovem 

„rozhoduje“. 

 

A.3. V § 5 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

A.4. V § 7 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána pokutou 

ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 37 odst. 1 písm. a) až d), f) až 

l) nebo podle § 37 odst. 2 písm. a) až d), f) až m), pokutou ve výši nejméně 

100 000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 1 písm. a), b) až d), ani pokutou ve 

výši 100 000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 2 písm. a), b) až d), nebo které 

v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění 

vykonávat tlumočnickou činnost podle § 14 odst. 1 písm. d),“. 

 

A.5. V § 7 odst. 1 písm. h) se slova „předsedy krajského soudu“ nahrazují slovy „ministra 

spravedlnosti“. 

 

A.6. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „podle § 10“. 

 

A.7. V § 8 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

A.8. V § 9 odst. 2 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.9. V § 9 odst. 7 se slova „předsedy krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstva“. 

 

A.10. V § 10 odst. 3 se za slova „a v § 8 odst. 1 písm. a) až e)“ vkládají slova „a uhradí poplatek 

za umožnění vykonání vstupní zkoušky“. 

 

A.11. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Poplatek za umožnění vykonání vstupní 

zkoušky činí 3 000 Kč.“. 
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A.12. V § 10 odst. 4 větě druhé se slova „Předseda krajského soudu toto opakování umožní 

tak, aby se opakovaná vstupní zkouška konala nejdříve“ nahrazují slovy „Ministerstvo 

umožní opakování vstupní zkoušky žadateli, který uhradil poplatek za vykonání vstupní 

zkoušky, o jejíž opakování žádá, a to“. 

 

A.13. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Poplatek za umožnění opakování vstupní 

zkoušky činí 3 000 Kč.“. 

 

A.14. V § 10 odst. 5 se za slova „o její opakování,“ vkládají slova „stanovení jiného termínu 

nebo jiného náhradního termínu,“. 

 

A.15. V § 10 odst. 5 se číslo v textu „5“ nahrazuje číslem „3“. 

 

A.16. V § 10 odstavec 6 zní: 

„(6) Ministerstvo umožní vykonat vstupní zkoušku v jiném termínu tomu, kdo 

se nedostaví k vykonání vstupní zkoušky, svou neúčast řádně a včas omluví, prokáže 

vážné důvody své neúčasti, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení omluvy požádá 

o umožnění vykonání vstupní zkoušky v jiném termínu a uhradí poplatek za umožnění 

vykonání zkoušky v jiném termínu ve výši 5 000 Kč.“. 

 

A.17. V § 10 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Ministerstvo umožní vykonat vstupní zkoušku v jiném náhradním termínu 

tomu, kdo se nedostaví k vykonání vstupní zkoušky v jiném termínu, svou neúčast řádně 

a včas omluví, prokáže důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti, nejpozději do 

5 dnů ode dne doručení omluvy požádá o umožnění vykonání vstupní zkoušky v jiném 

náhradním termínu a uhradí poplatek za umožnění vykonání zkoušky v jiném náhradním 

termínu ve výši 10 000 Kč. 

 

(8) Žadatel, který se nedostaví ke vstupní zkoušce a svoji neúčast řádně a včas 

neomluví, se hodnotí stupněm neuspěl.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9. 

 

A.18. V § 11 odst. 3 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.19. V § 11 odst. 4 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.20. V § 11 odst. 5 se slova „předsedovi krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvu“. 

 

A.21. V § 12 odst. 1 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.22. V § 12 odst. 4 se slova „předsedy krajského soudu“ nahrazují slovy „ministra 

spravedlnosti“. 

 

A.23. V § 13 odstavec 1 zní: 

„(1) Ministerstvo pozastaví oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, pokud 

o to sám tlumočník písemně požádá a uvede, na jakou dobu má být oprávnění vykonávat 

tlumočnickou činnost pozastaveno.“. 

 

A.24. V § 13 odst. 2 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 
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A.25. V § 13 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) bylo zahájeno trestní stíhání tlumočníka pro trestný čin, a to do doby 

pravomocného skončení trestního stíhání; ministerstvo při pozastavení zohlední 

zejména, zda se jedná o trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem 

tlumočnické činnosti a zda se jedná o trestný čin, který ohrožuje důvěru v řádný 

výkon tlumočnické činnosti,“. 

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c). 

 

A.26. V § 13 odst. 3 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.27. V § 13 odst. 5 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.28. V § 13 se odstavec 7 zrušuje. 

 

A.29. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují 

slovem „Ministerstvo“ a slovo „zániku“ se nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.30. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje. 

 

A.31. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

„d) závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou 

tímto zákonem.“. 

 

A.32. V § 14 odst. 2 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“ 

a slovo „zániku“ se nahrazuje slovem „zrušení“. 

 

A.33. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a to k poslednímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení ministerstvu 

doručeno“. 

 

A.34. V § 14 odst. 3 písm. se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje 

se písmeno c), které zní: 

„c) právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost.“. 

 

A.35. V § 14 odst. 5 se slova „předsedovi krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvu“. 

 

A.36. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo bez zbytečného odkladu 

zaznamená zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost do seznamu tlumočníků 

a překladatelů.“. 

 

A.37. V § 15 odst. 2 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovy „krajské soudy“. 

 

A.38. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Údaje z neveřejné části ze seznamu tlumočníků a překladatelů ministerstvo 

vymaže po uplynutí 10 let od zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost.“. 

 

A.39. V § 16 odst. 1 se na konci písmene j) slovo „a“ zrušuje. 
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A.40. V § 16 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), 

které zní: 

„l) údaj o zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jeho důvodu a datu.“. 

 

A.41. V § 16 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 

 

A.42. V § 16 odst. 4 se slova „předseda krajské soudu, který o poskytnutí identifikačního čísla 

osoby požádá prostřednictvím ministerstva“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.43. V § 16 odst. 5 se slova „předsedovi krajského soudu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“. 

 

A.44. V § 16 odst. 6 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.45. V § 17 odst. 1 až 4 se slova „a předseda krajské soudu“ zrušují a slovo „využívají“ se 

nahrazuje slovem „využívá“. 

 

A.46.  V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo "nebo" zrušuje, na konci textu písmene 

c) se tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo "nebo" a písmeno d), které zní: 

"d) nemá v oboru zadaného úkonu potřebné znalosti a zkušenosti.". 

 

A.47. V § 22 odst. 3 se slova „předsedovi krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvu“. 

 

A.48. V § 22 odst. 3 písm. c) se slova „1 týdne“ nahrazují slovy „15 dnů“. 

 

A.49. V § 22 odst. 3 písm. d) se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem 

„ministerstvo“. 

 

A.50. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Pojistitel může povinné pojištění podle odstavce 1 vypovědět pouze 

z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou 

smlouvu.“. 

 

A.51. V § 24 se slova „předsedovi krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvu“. 

 

A.52. V § 27 odst. 2 větě čtvrté se slova „kvalifikovaný certifikát“ nahrazují slovem 

„certifikát“. 

 

A.53. V § 27 odst. 2 větě čtvrté se za slova „a musí být opatřen“ se vkládá slovo 

„kvalifikovaným“. 

 

A.54. V § 27 odst. 2 větě poslední se slova „Kvalifikovaný certifikát“ nahrazují slovem 

„Certifikát“. 

 

A.55. V § 27 odst. 5 větách první a druhé se slova „10 let“ nahrazují slovy „3 let“. 

 

A.56. V § 27 se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) U tlumočnických úkonů, jejichž celková délka přesahuje 4 hodiny, musí být 

zařazena alespoň hodinová přestávka nebo být ustanoveni alespoň 2 tlumočníci.“. 

 Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
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A.57. V § 28 odst. 7 se slova „Předseda krajské soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.58. V § 30 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného 

na cestě podle odstavců 1 a 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.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

A.59. V § 33 odst. 1 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.60. V § 33 odst. 2 se slova „Předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

 

A.61. V § 33 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání oprávnění 

vykonávat tlumočnickou činnost, je ministerstvo oprávněno nahlížet do částí soudního 

nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají 

z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. 

 

(4) Ministerstvo si může vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů v případě 

existence důvodného podezření, že tlumočník přestal splňovat podmínky pro výkon 

tlumočnické činnosti.“. 

 

A.62. V § 34 odst. 1 se slova „předsedovi krajského soudu nebo“ zrušují. 

 

A.63. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Orgán veřejné moci zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu opis 

rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání oprávnění vykonávat tlumočnickou 

činnost.“. 

 

A.64. V § 35 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.65. V § 36 se slova „a předsedové krajských soudů“ zrušují. 

 

A.66. V § 37 odst. 1 se na konci písmene o) čárka nahrazuje tečkou a písmeno p) se zrušuje. 

 

A.67. V § 37 odst. 2 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje. 

 

A.68. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „do 100 000 Kč“ nahrazují slovy „do 75 000 Kč“. 

 

A.69. V § 37 odst. 3 písm. b) se slova „nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu 

tlumočnické nebo překladatelské činnosti“ zrušují. 

 

A.70. V § 37 odst. 3 písm. b) se slova „nebo p)“ a slova „nebo q)“ zrušují. 

 

A.71. V § 37 odst. 3 písm. c) se slova „nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu 

tlumočnické nebo překladatelské činnosti“ zrušují. 

 

A.72. V § 37 se odstavec 4 zrušuje. 
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A.73. V § 38 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „ , anebo povinnost mlčenlivosti 

podle § 20 odst. 1 po zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost“. 

 

A.74. V § 38 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova „ , anebo povinnost mlčenlivosti 

podle § 20 odst. 1 po zániku oprávnění vykonávat překladatelskou činnost“. 

 

A.75. V § 38 se odstavec 4 zrušuje. 

 

A.76. V § 39 odst. 1 větě první se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem 

„ministerstvo“. 

 

A.77. V § 39 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

 

A.78. V § 39 odst. 4 se slova „předseda krajského soudu“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

 

A.79. V § 39 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 

 

A.80. § 40 se zrušuje. 

 Následující paragrafy se přečíslují. 

 

A.81. V dosavadním § 45 se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2021“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 29. ledna 2019 
 

 

B. Poslanec Jakub Michálek 

 SD 1765 

 

B.1. V § 27 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

(Pozm. návrh k bodu 55 tisku 73/2) 

 

B.2. V § 37 odst. 1 se písmeno l) zrušuje. 

Dosavadní písmena se přeznačí. 

 

B.3. V § 37 odstavec 3 zní: 

,,(3) Za přestupek se uloží 

a) pokuta do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), l) až n) 

a podle odstavce 2 písm. e), n) až p), 

b) pokuta do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j), k) a podle 

odstavce 2 písm. g), j), k), m), 

c) pokuta do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f), h) 

nebo i) a podle odstavce 2 písm. a) až d), f), h), i) nebo l).”. 

 (Pozm. návrh k bodům 68 až 71 tisku 73/2) 
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C. Poslankyně Helena Válková 

 

C.I SD 1630 
V části druhé hlavě IV se v § 22 doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Pojistitel může povinné pojištění podle odstavce 1 vypovědět pouze 

z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou 

smlouvu.“. 

 

 

C.II SD 2093 
Pozměňovací návrh je formulován k textu zákona ve znění usnesení ústavně právního 

výboru z 29. schůze dne 9. listopadu 2018, tisk 73/2. 

 

C.II.1. V bodě 4 tisku 73/2 v § 7 odst. 1 písm. d) se za slova „podle § 37 odst. 2 písm. a) až d), 

f) až m),“ vkládají slova „pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 38 

odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 38 odst. 2 písm. a) až g),“.  

 

C.II.2. V § 7 odst. 1 písm. d) se čísla „38“ nahrazují čísly „39“. 

 

C.II.3. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo osoba podle § 26 odst. 1“ zrušují. 

 

C.II.4. V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo osoba podle § 26 odst. 1“ zrušují. 

 

C.II.5. Za § 37 se vkládá nový § 38, který zní: 

„§ 38 

 

(1) Osoba podle § 26 odst. 1, která byla ustanovena k podání tlumočnického 

úkonu, se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává tlumočnickou činnost s odbornou 

péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, 

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

provést tlumočnický úkon, nebo provede tlumočnický úkon ve věci, v níž měla 

být vyloučena, 

c) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést tlumočnický úkon, 

d) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděla v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, 

e) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti 

mlčenlivosti, 

f) 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 3 let, 

g) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady. 

 

(2) Osoba podle § 26 odst. 1, která byla ustanovena k provedení 

překladatelského úkonu, se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo 2 nevykonává překladatelskou činnost s odbornou 

péčí, nezávisle, nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně, 

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

provést překladatelský úkon, nebo provede překladatelský úkon ve věci, v níž 

měla být vyloučena, 
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c) v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést překladatelský úkon, 

d) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděla v souvislosti s výkonem své překladatelské činnosti, 

e) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti 

mlčenlivosti, 

f) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis překladatelského úkonu 

předloženého v listinné podobě nebo neuchová jej alespoň po dobu 3 let, 

g) v rozporu s § 27 odst. 2 nezajistí, aby překladatelský úkon obsahoval veškeré 

požadované náležitosti, 

h) v rozporu s § 29, 30 nebo 32 vyúčtuje vyšší odměnu nebo náhrady. 

 

(3) Za přestupek se uloží 

a) pokuta do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) a podle 

odstavce 2 písm. h), 

b) pokuta do 250 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a podle 

odstavce 2 písm. c) nebo g), 

c) pokuta do 500 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) 

nebo f) a podle odstavce 2 písm. a), b), d), e) nebo f).“. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. ledna 2019 

 

 

 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v.r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru 
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