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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Právní úprava je navržena k provedení zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb. (dále také jen „tlumočnický a 

překladatelský zákon“), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Předmětem úpravy jsou 

− náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků (dále také 

jen „tlumočník“) a soudních překladatelů (dále také jen „překladatel“ a „seznam 

tlumočníků a překladatelů“), 

− požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis žadatele do seznamu 

tlumočníků a překladatelů, 

− specifikace potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního 

akreditovaného kurzu, pokud jsou nezbytné k výkonu tlumočnické nebo 

překladatelské činnosti s odbornou péčí, 

− způsob vykonání vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a rozdílové 

zkoušky, její forma, obsah a průběh, 

− postup při vydávání průkazu tlumočníka a průkazu překladatele, jednotný vzor 

průkazu a jeho náležitosti a jednotná úprava a barva tlumočnické a 

překladatelské pečeti, 

− způsob provedení a náležitosti tlumočnického a překladatelského úkonu, užívání 

tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky a 

− způsob vedení evidence tlumočnických a překladatelských úkonů (dále také jen 

„evidence úkonů“). 

Náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů jsou 

navrženy tak, aby byla zohledněna okolnost, že po zahájení správního řízení (žádost je žádostí 

ve smyslu správního řádu, takže je na jejím základě vedeno správní řízení) musí být ověřeno 

splnění podmínek pro zápis do seznamu, žadateli musí být umožněno vykonat vstupní zkoušku 

(případně rozdílovou zkoušku), jejíž úspěšné vykonání je jednou z těchto podmínek. Náležitosti 

jsou tedy navrženy tak, aby na základě údajů v žádosti uvedených bylo možné zkoušku 

zorganizovat, ověřit splnění ostatních podmínek pro zápis a aby správní orgán měl informace o 

žadateli, které jsou ohledně žadatele v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeny. 

Ustanovení upravující vstupní zkoušku jsou navržena tak, aby byl naplněn účel zkoušky 

vyjádřený v § 10 odst. odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona, tedy ověření zejména 

znalosti právních předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti a 

řízení, ve kterých se tato činnost vykonává, a náležitostí tlumočnického nebo překladatelského 
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úkonu. Zkouška má formu písemného testu. Stejně tak úprava rozdílové zkoušky je navržena 

za účelem naplnění jejího účelu dle § 12 odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona. 

Ustanovení o průkazech mají mj. stanovit jejich nový vzor, který odpovídá současným 

požadavkům (včetně ochranných prvků). Úprava týkající se tlumočnické a překladatelské 

pečeti je v zásadě převzata ze současné právní úpravy. 

Ustanovení o způsobu provedení a náležitostech tlumočnického a překladatelského úkonu 

a užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky vycházejí ze současné právní úpravy. 

Právní úprava způsobu provedení úkonu a jeho náležitostí je však podrobnější včetně doplnění 

výslovné úpravy 

− přepisu a překladu výstupu odposlechu nebo záznamu telekomunikačního 

provozu, 

− tlumočnických a překladatelských úkonů prováděných prostřednictvím 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a 

− revizních tlumočnických a překladatelských úkonů. 

Výše uvedená úprava je motivována požadavkem na provedení tlumočnického a 

překladatelského zákona, resp. jsou navrhována, neboť praxe takovou úpravu v současnosti 

postrádá. 

Ustanovení o způsobu vedení evidence úkonů jsou konkretizací některých požadavků na 

informace zapisované do evidence úkonů. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť se jí mají provést některá ustanovení 

tlumočnického a překladatelského zákona. Pokud jde o cíle navrhované právní úpravy, jsou 

shodné s cíli tlumočnického a překladatelského zákona. 

Podle bodu 3.8 písm. e) obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace není hodnocení 

dopadů regulace k návrhu vyhlášky zpracováno, neboť tato vyhláška je zařazena do Plánu 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 bez povinnosti provedení RIA. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je provedením (konkretizací) právní úpravy žádosti o zápis do 

seznamu tlumočníků a překladatelů, zkoušek, průkazů, tlumočnické a překladatelské pečeti, 

náležitostí tlumočnického a překladatelského úkonu a způsobu jeho provedení a způsobu vedení 

evidence úkonů. Úprava je navržena k provedení zákonné právní úpravy a k naplnění jejího 

účelu. 

Zmocnění k vydání navrhované právní úpravy jsou obsažena v § 8 odst. 5, § 10 odst. 9, § 

11 odst. 4 a odst. 6, § 12 odst. 2, § 27 odst. 6, § 28 odst. 6 tlumočnického a překladatelského 

zákona. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně zákonných zmocnění k jejímu vydání. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovanou právní úpravou není implementováno evropské právo. 

Předmětem návrhu vyhlášky je mj. právní úprava vstupní zkoušky a rozdílové zkoušky. 

Vstupní zkouška je upravena v § 10 tlumočnického a překladatelského zákona. Rozdílová 

zkouška je upravena v § 12 tlumočnického a překladatelského zákona. 

Problematika rozdílových zkoušek je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která byla transponována 

zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava je v plně v souladu s právem Evropské unie. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Dopad hospodářský a finanční navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 

veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky se předpokládá v souvislosti se 

zkouškami ve výši 9,9 mil. Kč na poplatcích za zkoušky od stávajících tlumočníků 

(jednorázový příjem státního rozpočtu rozložený do více let) a příjem 2 mil. Kč na poplatcích 

od nových tlumočníků a překladatelů (každoroční příjem státního rozpočtu), dále se 

předpokládá výdaj státního rozpočtu na organizaci zkoušek ve výši do 250 tis. Kč ročně. 

V podrobnostech srov. závěrečnou zprávu o posouzení dopadů regulace (RIA) provedeném při 

přípravě návrhu tlumočnického a překladatelského zákona. Příjem státního rozpočtu na 

správních poplatcích za vydání průkazu (ve výši 500 Kč) lze očekávat ve výši asi 1,3 mil. Kč 

(jednorázový příjem od stávajících tlumočníků rozložený do více let) a asi 53 tis. Kč ročně od 

nových tlumočníků a překladatelů. Poplatky za zkoušku i za vydání průkazu jsou výdajem na 

straně tlumočníků, resp. žadatelů.  

Ostatní hospodářské dopady by měly být zanedbatelné (např. počáteční výdaje státního 

rozpočtu na výrobu průkazů mají činit částku ve výši do 20 tis. Kč). Předkladatel přitom 

předpokládá zvyšování odměn a náhrad tlumočníků a překladatelů (samostatnou vyhláškou), 

tedy zvýšení příjmů tlumočníků a překladatelů. 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen se 

nepředpokládají. 
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6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se nepřímo týká, pokud jde o ochranu soukromí a osobních 

údajů, kromě vnitrostátních právních předpisů rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 

Navrhovaná právní úprava se totiž nepřímo týká seznamu tlumočníků a překladatelů, 

neboť stanovuje náležitosti žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů a podrobnosti 

o tlumočnických a překladatelských zkouškách. Dále navrhovaná právní úprava obsahuje 

ustanovení o způsobu vedení evidence úkonů, o průkazu a o tlumočnické a překladatelské 

pečeti. Navrhovaná právní úprava však nepředstavuje dopad ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů nad rámec tlumočnického a překladatelského zákona, jehož dopady ve vztahu 

k ochraně soukromí již byly posouzeny. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky Corruption Impact Assessment: 

Korupční rizika jsou spojena s navrhovanou právní úpravou zkoušek. Ostatní části právní 

úpravy korupční rizika nevykazují. 

 

(1) Povaha právní úpravy 

Právní úprava je v mezích stanovených tlumočnickým a překladatelským zákonem 

navržena v zájmu dosažení účelu tlumočnického a překladatelského zákona. Ustanovení 

navrhované právní úpravy, kterých se korupční rizika týkají, tedy navrhovaná úprava zkoušek, 

jsou částečně po obsahové stránce obdobou jiných právních úprav jiných profesních zkoušek 

(justiční zkouška, zkouška insolvenčního správce apod.). Navrhovaná právní úprava je tedy 

rozsahem a obsahem přiměřená předmětu úpravy. 

Rozsah ukládaných povinností odpovídá účelu zkoušek – žadatel bude muset skládat 

písemný test, o žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů je vedeno správní řízení 

(zkouška je skládána po zahájení správního řízení), což je řešení vyplývající z § 10 odst. 3 

tlumočnického a překladatelského zákona. 

Nedochází k excesivnímu rozšiřování kompetencí orgánů veřejné správy (veřejné moci), 

neboť navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních kompetencí dotčených orgánů. Na 
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organizaci s hodnocení zkoušek se má podílet více subjektů (předkladatel, osoby připravující 

testové otázky). 

Neúspěch žadatele při vstupní zkoušce vede k tomu důsledku, že žadatel není zapsán do 

seznamu tlumočníků a překladatelů. Tento následek nelze chápat jako nepřiměřený, protože 

zkouškou se má ověřit, zda žadatel je schopen řádně vykonávat tlumočnickou nebo 

překladatelskou činnost. 

Právní úprava zkoušek je konkrétní v míře dostatečné pro právní jistotu žadatelů. 

Procesní postupy jsou upraveny ve výše popsaném rozsahu. Některé lhůty vyplývají z 

tlumočnického a překladatelského zákona (zejména § 10 tlumočnického a překladatelského 

zákona), rozsah podkladů požadovaných pro rozhodnutí o žádosti o zápis do seznamu 

tlumočníků a překladatelů vyplývá z tlumočnického a překladatelského zákona (§ 7 a násl. 

tlumočnického a překladatelského zákona). 

Kritéria pro hodnocení zkoušky odpovídají skutečnosti, že zkouška se týká všech jazyků 

a popřípadě specializací, a jsou stanovena tlumočnickým a překladatelským zákonem (§ 10 

odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona). 

Právní úprava zkoušek je standardní. Jak je uvedeno výše, úprava zkoušek je částečně 

srovnatelná s úpravou zkoušek insolvenčních správců, justičních zkoušek apod. 

Dotčené osoby budou muset nově skládat vstupní zkoušku (stávající tlumočníci budou 

přezkušováni), vstupní zkouška je zaměřena zejména na novou právní úpravu (tlumočnický a 

překladatelský zákon a prováděcí předpisy), na právní úpravu řízení a jiných postupů, ve 

kterých se vykonává tlumočnická a překladatelská činnost (např. občanský soudní řád). Jde tedy 

o znalosti, které tlumočník i překladatel ke své činnosti nezbytně potřebuje. Zkoušku budou 

muset skládat i noví tlumočníci a překladatelé, a to opět za účelem ověření, že mohou vykonávat 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. Dále budou muset všichni žadatelé prokázat 

splnění dalších podmínek pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti – tyto podmínky 

však vyplývají z tlumočnického a překladatelského zákona. 

Pokud žadatel zkoušku nesplní, nebude moci vykonávat tlumočnickou nebo 

překladatelskou činnost. 

Riziko korupce jako systémového jevu je omezováno zejména skutečností, že na průběhu 

správního řízení včetně zkouškového procesu se podílí velké množství subjektů a že žadatel má 

možnost obrany. 

Právní úprava rozdílové zkoušky v zásadě odpovídá právní úpravě vstupní zkoušky. 

 

(2) Rozhodování 

Osoby podílející se na hodnocení zkoušky si nemohou vybírat žadatele a žadatel si 

nemůže zvolit své hodnotitele. 

Pokud jde o hodnocení zkoušky, jednotnost hodnocení je dána skutečností, že žadatelé 

budou zkoušeni ze stejných znalostí. Proces rozhodování se děje v rámci správního řízení, 

resp. zkouškového procesu (který sám o sobě není správním řízením), je veden spis, o průběhu 
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zkoušky se pořizuje protokol. Úprava zkouškového procesu umožňuje předejít negativnímu 

výsledku pro žadatele, je-li to procesně racionální (námitky proti hodnocení písemného testu), 

výsledek zkoušky se projeví ve výsledku správního řízení – tomu se žadatel může bránit 

prostředky správního řádu a soudního řádu správního. Interní kontrola odpovídá skutečnosti, že 

správní řízení je vedeno správním orgánem (kontrola je tedy možná v mezích příslušných 

právních předpisů upravujících činnost veřejné správy). 

Odpovědnost konkrétních osob je dohledatelná. Bude známo, kdo se podílel na průběhu 

správního řízení i na průběhu zkoušky. 

Odpovědnost je rozdělena mezi vyšší počet osob jednak z důvodů praktických – pro celý 

proces je třeba učinit úkony různého charakteru (administrativní, úkony vyžadující právnické 

vzdělání), jednak za účelem omezení korupčních rizik. 

Odpovědná osoba může nést veškeré důsledky vyplývající z právního řádu – trestní 

odpovědnost, kárná odpovědnost, majetkoprávní odpovědnost. 

Možnosti obrany zohledňují časové hledisko – v některých případech je možné a nutné 

se bránit hned – a to za účelem procesní racionality (námitky proti hodnocení testu). Možnosti 

obrany jsou efektivní v rozumně dosažitelné míře. 

 

(3) Transparentnost 

Relevantní informace budou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách 

předkladatele, a to při respektování požadavku na neveřejnost správního řízení. Systém 

uveřejňování je inspirován částečně systémem uveřejňování používaným při zkouškách 

insolvenčních správců. Informace o hodnocení zkoušky budou uveřejněny na internetových 

stránkách předkladatele (zpravidla před tímto uveřejněním se výsledky dozví individuálně též 

uchazeč). Podle tlumočnického a překladatelského zákona bude též uveřejněn závazný formulář 

žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů. 

 

(4) Významnost korupčních rizik 

Předkladatel hodnotí významnost korupčních rizik na základě výše uvedeného jako 

nízkou. 

Důsledky uskutečněného korupčního jednání ve formě vytváření klientelistických sítí, 

ovládnutí příslušné agendy zájmovými skupinami popřípadě přímo kriminálními strukturami 

s následným podstatným narušením důvěry veřejnosti v demokratický právní stát, mohou nastat 

při dlouhodobějším výskytu korupčního jednání. Případná škoda na veřejných prostředcích by 

též vznikala spíše na základě dlouhodobého výskytu korupčního jednání a nepřímo. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Dopady na bezpečnost a obranu státu se nepředpokládají. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

V navrženém ustanovení je vymezen předmět úpravy, který odpovídá zmocněním dle 

tlumočnického a překladatelského zákona. 

 

K § 2 

Navržené ustanovení upravuje náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu 

tlumočníků a překladatelů. Žadatel v žádosti uvede údaje, které jsou potřebné pro ověření 

splnění podmínek pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti. 

Pokud jde o vstupní zkoušku (rozdílovou zkoušku), její splnění je též jednou z podmínek. 

Po doručení žádosti ministerstvo umožní žadateli vykonat vstupní zkoušku (rozdílovou 

zkoušku). Doručením žádosti se zahajuje správní řízení. Zkouška se tak koná po zahájení 

správního řízení, nicméně samotný zkouškový proces není správním řízením; úkony činěné 

v rámci zkouškového procesu jsou úkony ve smyslu § 158 odst. 1 správního řádu.  

Náležitostí formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů je též údaj, 

zda žadatel žádá o umožnění vykonání vstupní zkoušky, případně rozdílové zkoušky. Ne ve 

všech případech totiž žadatel musí některou z těchto zkoušek vykonat – vstupní zkoušku 

nemusí vykonat žadatel v případech upravených v § 10 odst. 2 tlumočnického a 

překladatelského zákona, tedy v případě, že v předchozích 3 letech před podáním žádosti již 

zkoušku úspěšně vykonal. 

 

K § 3 

Jde o ustanovení, které odkazuje na přílohu k vyhlášce. V této příloze jsou uvedeny 

požadavky a specifikace vyžadované podle § 8 odst. 2 a 3 tlumočnického a překladatelského 

zákona, tedy některé požadavky na odbornost žadatelů o zápis do seznamu tlumočníků a 

překladatelů. 

Těmito požadavky konkrétně jsou požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro 

zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, a dále specifikace potřebného osvědčení 

o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, pokud jsou nezbytné 

k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí. 

Tyto požadavky se dle přílohy k vyhlášce liší v závislosti na tom, zda žadatel o zápis do 

seznamu tlumočníků a překladatelů je rodilým mluvčím a zda má být tlumočníkem nebo 

překladatelem, případně tlumočníkem – přepisovatelem pro neslyšící.  

 

K § 4 až 14 

Navržená ustanovení upravují vstupní zkoušku. 
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Vstupní zkouška se koná formou písemného testu. Písemným testem se mají ověřit 

zejména znalosti relevantní právní úpravy (tedy právních předpisů upravujících výkon 

tlumočnické nebo překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy, ve kterých se tlumočnická 

nebo překladatelská činnost vykonává) a náležitostí tlumočnického nebo překladatelského 

úkonu. Jinými postupy, ve kterých se tlumočnická nebo překladatelská činnost vykonává, jsou 

např. dorozumívání se s pacientem se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními 

problémy zapříčiněnými zdravotními důvody a tlumočení z cizího jazyka podle § 30 odst. 1 a 

2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a tlumočení při prohlášení o uzavření 

manželství podle § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně další případy (např. dle 

§ 1535 odst. 2 občanského zákoníku při projevení poslední vůle). 

Vstupní zkouška je shodná pro všechny jazyky (znalost jazyka se neověřuje vstupní 

zkouškou, ale prostřednictvím jiných podmínek pro zápis do seznamu tlumočníků a 

překladatelů). 

Vzhledem k okolnosti, že je možné, aby žadatel podal žádost o zápis do seznamu 

tlumočníků a překladatelů pro více jazyků a případně specializací, je potřeba stanovit, že 

v takovém případě vykoná test pouze jednou. 

Právní úprava též počítá s možností žadatele bránit se hodnocení písemného testu, jestliže 

podle tohoto hodnocení žadatel neuspěl. Žadatelům je za tímto účelem sděleno hodnocení testu 

a dále jsou žadatelům, kteří jsou hodnoceni jako neúspěšní, zpřístupněny informace, které těmto 

žadatelům umožňují uplatnit námitky proti hodnocení. 

Žadatel je vyrozuměn o výsledku vstupní zkoušky v závislosti na tom, zda uplatnil 

námitky, případně zda byl vyloučen ze vstupní zkoušky nebo od vstupní zkoušky odstoupil, 

resp. na dalších skutečnostech. Jestliže žadatel úspěšně dokončil test, nebo jej dokončil 

neúspěšně, nicméně neuplatnil námitky, je vyrozuměn o výsledku vstupní zkoušky okamžitě. 

Pokud byl žadatel vyloučen nebo odstoupil, je o výsledku vyrozuměn bezprostředně po 

odstoupení nebo vyloučení. 

Je též možné, že žadatel bude vyrozuměn o výsledku vstupní zkoušky jinak než podle 

§ 12 odst. 1 nebo 2 (pokud žadatel uplatnil námitky, nebo též může dojít k situaci, kdy se žadatel 

bez omluvy nedostaví na zkoušku, apod.). V takovém případě je vyrozuměn o výsledku též 

zvlášť (písemně), a to dle § 12 odst. 3 (jde-li o případ, kdy žadatel uplatnil námitky, může být 

o výsledku vstupní zkoušky vyrozuměn současně s vyrozuměním o posouzení námitek nebo o 

nepřihlížení k námitkám). 

Žadateli, který uspěl, je vydáno osvědčení (srov. § 154 a násl. správního řádu). 

Výsledek vstupní zkoušky je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva. Toto 

vyrozumění se činí za účelem posílení transparentnosti zkouškového procesu. 

 

K § 15 až 17 
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Navrhuje se též upravit některé podrobnosti týkající se žádosti o opakování zkoušky, 

žádosti o jiný termín a žádosti o jiný náhradní termín. V § 15 se navrhuje stanovit náležitosti 

těchto žádostí, v § 16 lhůta pro omluvu a v § 17 následky vad a opožděnosti ve formě 

nepřihlížení. 

 

K § 18 

O průběhu vstupní zkoušky se pořizuje protokol. Navrhuje se stanovit jeho náležitosti a 

přílohy tak, aby bylo možné z protokolu a příloh přezkoumat její průběh. 

 

K § 19 

Navrhovaná právní úprava rozdílové zkoušky vychází z § 12 tlumočnického a 

překladatelského zákona, který upravuje rozdílovou zkoušku. Při rozdílové zkoušce se v zásadě 

postupuje jako v případě vstupní zkoušky. I při rozdílové zkoušce se tedy skládá písemný test, 

je možnost podání námitek atd. Liší se však konkrétní vymezení znalostí, které se zkouškou 

ověřují (srov. znění § 10 odst. 1 a § 12 odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona). 

 

K § 20 

Jednotný vzor průkazu je uveden v příloze k vyhlášce. V příloze jsou též stanoveny 

náležitosti průkazu. Nový vzor má nahradit dosavadní vzor stanovený § 10 a přílohou č. 5 

instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-

ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách. 

Průkaz se vydává na dobu výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti (srov. k tomu § 14 

odst. 5 tlumočnického a překladatelského zákona). 

 

K § 21 a 22 

Jednotná úprava pečeti a barva tlumočnické a překladatelské pečeti je navržena v zásadě 

podle dosavadní právní úpravy. Je též zohledněna dosavadní praxe. 

Navrhuje se umožnit uvedení příjmení tlumočníka nebo překladatele velkými písmeny 

pro odlišení příjmení od jména, a to zejména z toho důvodu, že mezi tlumočníky a překladateli 

je (bude) mnoho cizinců, jejichž jméno a příjmení nemusejí být snadno rozlišitelná (pro 

obyvatele České republiky). 

 

K § 23 až 27  

Navržená ustanovení upravují náležitosti písemného tlumočnického úkonu (ten je 

v některých případech možný – srov. § 27 odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona) a 

překladatelského úkonu (ten je písemný vždy – srov. § 27 odst. 2 věta první tlumočnického a 

překladatelského zákona). 
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Navrhovaná právní úprava vychází ze současného právního stavu, nicméně je doplněna 

o ustanovení týkající se elektronické formy úkonu, evidence úkonů (§ 28 tlumočnického a 

překladatelského zákona) a konzultanta (srov. § 23 tlumočnického a překladatelského zákona).  

 

K § 28 až 32 

Jde o speciální ustanovení týkající se některých úkonů, a to konkrétně přepis nebo překlad 

výstupu odposlechu nebo záznamu telekomunikačního provozu, a dále komunikace 

prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob (srov. k tomu 

speciální úpravu dle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, a dále srov. § 3 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 3 

tlumočnického a překladatelského zákona). 

Komunikačním systémem neslyšících a hluchoslepých osob jsou český znakový jazyk a 

další komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob vycházející z českého jazyka. 

Těmito dalšími komunikačními systémy jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace 

mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo 

písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma (k vysvětlení 

těchto pojmů srov. § 6 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů). Vyhláška se však vztahuje i na komunikační 

systémy neslyšících a hluchoslepých osob vycházející z jiných znakových a mluvených jazyků 

(§ 3 odst. 2 tlumočnického a překladatelského zákona). 

Tlumočnické a překladatelské úkony upravené v § 28 až 32 vyhlášky se též považují za 

písemné, byť komunikace je v tomto případě zachycena písemně pouze částečně, přičemž 

částečně je zachycena zvukovým, obrazovým nebo zvukově-obrazovým záznamem, případně 

je komunikace zachycena výlučně takovým záznamem. 

V § 28 až 32 jsou tedy navržena speciální pravidla (speciální ve vztahu k § 23 až 27 

návrhu vyhlášky), pokud jde o náležitosti a způsob provedení úkonu. 

Způsob provedení úkonu má, stejně jako v případě písemných úkonů upravených v § 23 

až 27 vyhlášky, zajistit, že obsah úkonu je zachycen způsobem, který neumožňuje jeho 

dodatečnou změnu. 

 

K § 33 až 37 

V těchto ustanoveních jsou upraveny revizní tlumočnické (včetně ústních) a 

překladatelské úkony. Revizi lze v některých případech provést i ústně (revizní tlumočení). 

Revize je též možná v písemné formě ve smyslu úpravy obsažené v § 28 až 32 návrhu vyhlášky. 

Revizí tlumočnického úkonu se rozumí revizní tlumočení a revizní vyjádření k tlumočení. 

Revizní tlumočení se provádí souběžně s revidovaným tlumočnickým úkonem. 

Tlumočník, který provádí revizní tlumočení, posuzuje v rámci revizního tlumočení 

tlumočnický úkon prováděný jiným tlumočníkem, k tomuto úkonu se vyjadřuje a doplňuje jej. 
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Též odpovídá na otázky položené nebo schválené zadavatelem a vyjadřuje se k námitkám proti 

tomuto úkonu (§ 37 odst. 1 návrhu vyhlášky). 

Revizním vyjádřením k tlumočení se rozumí odborný posudek (odborné stanovisko) 

k tlumočnickému úkonu. Nejedná se však o znalecký posudek, ale jde svou povahou o odborné 

vyjádření. Znalecký posudek je též možné – v režimu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech – zpracovat; musí tak však učinit znalec, 

resp. případně znalec ad hoc (§ 26 zákona č. 254/2019 Sb.). I v tomto případě se použije § 37 

odst. 1 vyhlášky. 

Výše uvedené platí v zásadě též pro revizní překladatelský úkon (při revizi 

překladatelského úkonu však není potřeba přítomnost překladatele při provádění revidovaného 

překladatelského úkonu) včetně aplikace § 37 návrhu vyhlášky, neboť toto ustanovení je 

společným ustanovením pro všechny revizní tlumočnické a překladatelské úkony. 

 

K § 38 

Vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021, tedy stejným dnem jako tlumočnický 

a překladatelský zákon. 
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