
 

1 

 

  

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích 

  

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

Čl. I bod 21 

(§ 151 odst. 2) 

(2) Obhájce má vůči státu nárok na náhradu nezbytných 

hotových výdajů, které mu vznikly přibráním tlumočníka 

k tlumočení rozmluvy mezi ním a obviněným, která je v přímé 

souvislosti se soudním jednáním nebo procesními úkony. 

Obhájce, který byl obviněnému ustanoven, má vůči státu 

nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů podle zvláštního 

předpisu.2) Nárok je třeba uplatnit do jednoho roku ode dne, 

kdy se obhájce dozvěděl, že povinnost obhajovat skončila, 

jinak nárok zaniká; tento nárok obhájce, je-li plátcem daně z 

přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, 

kterou je obhájce povinen z odměny za zastupování a z náhrad 

hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.3) 

Ustanovení věty třetí se použije i v případě, kdy obhájce je 

společníkem právnické osoby zřízené podle zvláštních 

právních předpisů upravujících výkon advokacie3a) a plátcem 

daně je tato právnická osoba.  

 

 

 

 

 32010L0064 Článek 4 Členské státy nesou náklady na tlumočení a překlad vzniklé 

při uplatňování článků 2 a 3 bez ohledu na výsledek řízení. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

Čl. I bod 23 

[§ 152 odst. 1 

písm. b)] 

(1) Byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen 

nahradit státu  

a) náklady spojené s výkonem vazby,  

b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci 

státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou nebo 

pokud nejde o hotové výdaje podle § 151 odst. 2 první věty,  

c) náklady spojené s využitím elektronického kontrolního 

systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody a při nahrazení vazby,  

d) náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s 

výkonem trestu domácího vězení a  

e) paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát.  

 

 32010L0064 Článek 4 Členské státy nesou náklady na tlumočení a překlad vzniklé 

při uplatňování článků 2 a 3 bez ohledu na výsledek řízení. 
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Celex: 32010L0064 Lhůta pro implementaci 27. 10. 2013 Úřední věstník                     L 280 2010 Gestor MSp  Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 8. 12. 2016  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním 

řízení 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 8. 12. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 odst. 1 Předmět a oblast působnosti 

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se práva na tlumočení a překlad 

v trestním řízení a v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 2 Právo uvedené v odstavci 1 se vztahuje na každého od okamžiku, kdy ho 

příslušné orgány některého členského státu vyrozumí, prostřednictvím 

úředního oznámení nebo jinak, že je podezřelý nebo obviněný ze 

spáchání trestného činu, až do ukončení trestního řízení, čímž se rozumí 

pravomocné rozhodnutí o tom, zda daný podezřelý nebo obviněný 

uvedený trestný čin spáchal, včetně případného odsuzujícího rozsudku a 

rozhodnutí o opravném prostředku. 

141/1961 

ve znění 

292/1993 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 12 odst. 10 Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním 

stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní 

moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v 

trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle 

tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, 

které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony 

provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému 

orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku 

jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

 

PT 1 

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 2 odst. 14 Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 5 Práva uvedená v odstavcích 1 a 4 náleží i podezřelému.   

Článek 1 odst. 3 V členských státech, jejichž právo umožňuje uložení sankce za méně 

závažné přestupky jiným orgánem než soudem s příslušností v trestních 

věcech, přičemž tuto sankci lze napadnout u takového soudu, se tato 

směrnice vztahuje pouze na řízení o tomto návrhu před uvedeným 

soudem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 4 Touto směrnicí není dotčena vnitrostátní právní úprava přítomnosti 

právního zástupce v kterékoli fázi trestního řízení, ani vnitrostátní právní 

úprava práva podezřelého nebo obviněného na přístup k dokumentům v 

trestním řízení. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 2 odst. 1 Právo na tlumočení 

Členské státy zajistí, aby podezřelému nebo obviněnému, který nemluví 

jazykem trestního řízení nebo mu nerozumí, bylo bez prodlení 

poskytnuto tlumočení při trestním řízení před orgány činnými v trestním 

řízení, včetně policejního výslechu, všech soudních jednání a jiných 

nezbytných předběžných jednání. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 2 odst. 14 Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů. 

  

Článek 2 odst. 2 Členské státy zajistí, aby v případech, kdy je to nezbytné pro zaručení 

spravedlivého řízení, bylo dostupné tlumočení komunikace mezi 

podezřelým nebo obviněným a jeho právním zástupcem, která je v přímé 

souvislosti s výslechem či soudním jednáním v rámci řízení nebo s 

podáním opravného prostředku či jinými procesními úkony. 

 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů. 

 

PT  

Článek 2 odst. 3 Právo na tlumočení podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na náležitou 

pomoc osobám s poruchou sluchu nebo řeči. 

 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

PT 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů. 

 

Článek 2 odst. 4 Členské státy zajistí, aby byl zaveden postup nebo mechanismus pro 

zjištění, zda podezřelý nebo obviněný mluví jazykem trestního řízení a 

rozumí mu a zda potřebuje pomoc tlumočníka. 

 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 2 odst. 14 

 

Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

PT   

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů. 

  

Článek 2 odst. 5 Členské státy zajistí, aby měl v souladu s postupy vnitrostátního práva 

podezřelý nebo obviněný právo vznést námitku proti rozhodnutí, že 

tlumočení není zapotřebí, a v případech, kdy bylo tlumočení poskytnuto, 

možnost podat stížnost na kvalitu tlumočení, nepovažuje-li ji za 

dostatečnou pro zaručení spravedlivého řízení. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 55 odst. 1 písm. 

f) 

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se 

sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, 

protokol, který musí obsahovat  

  

f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo 

obsahu protokolu.  

PT  

  141/1961 § 95 odst. 3 Protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, 

je nutno vyslýchanému před podpisem přečíst nebo k přečtení 

předložit v přítomnosti nezúčastněné osoby. Má-li vyslýchaný proti 

obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti 

přibrané osoby a výsledek projednání pojmout do protokolu. 

  

  141/1961 

ve znění 

178/1990 

558/1991 

292/1993 

265/2001 

§ 141 (1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost. 

(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. 

Usnesení soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v 

těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují 

ve věci v prvním stupni. 

(3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

pouze tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout 

soudu. O stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O 

stížnosti proti usnesení státního zástupce Nejvyššího státního 

zastupitelství rozhoduje nejvyšší státní zástupce. 

(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně 

stanoví. 

  141/1961 § 145 odst. 1 

písm. b) 

 (1) Usnesení lze napadnout 

b) pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, 

jestliže toto porušení mohlo způsobit nesprávnost některého výroku 

usnesení. 

  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 165 odst. 2 Obhájce je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen 

při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit jako 

důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a 

vyrozumění o něm zajistit. Může obviněnému i jiným vyslýchaným 

klást otázky, avšak teprve tehdy, až orgán výslech skončí a udělí 

mu k tomu slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může 

vznášet kdykoliv v jeho průběhu. Účastní-li se obhájce výslechu 

svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 

utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, která 

znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 180 odst. 4 V hlavním líčení, ve veřejném zasedání nebo při jiném úkonu 

soudu prováděném za přítomnosti stran, může každá ze stran 

vznášet kdykoliv v jeho průběhu námitky proti způsobu provádění 

úkonu. 

  

  141/1961 

ve znění 

193/2012 

§ 245 

 

(1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je 

odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a 

trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není 

v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce 

soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a 

trestu, může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, 

podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a 

způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním 

bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v 

podobě, s níž souhlasil.  

(2) Odvolání má odkladný účinek. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

265/2001  

§ 258 odst. 1 

písm. a) 

Odvolací soud zruší napadený rozsudek také 

a) pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, zejména 

proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má 

zabezpečit objasnění věci nebo právo obhajoby, jestliže mohly mít 
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Poznámka 

 

vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku, 

 

Článek 2 odst. 6 Ve vhodných případech lze použít komunikační technologii typu 

videokonference, telefonu nebo internetu, není-li osobní přítomnost 

tlumočníka nezbytná pro zaručení spravedlivého řízení. 

141/1961 

ve znění 

459/2011 

§ 52a Je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na 

jejich věk nebo zdravotní stav, nebo vyžadují- li to bezpečnostní 

anebo jiné závažné důvody, lze při provádění úkonů trestního řízení 

využívat technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 

„videokonferenční zařízení“), umožňuje-li to povaha těchto úkonů 

a je-li to technicky možné.  

 

 PT  

  141/1961 

ve znění 

459/2011 

§ 111a (1) Je-li výslech obviněného prováděn prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, vyrozumí se jeho obhájce o době a 

místě, na které byl obviněný předvolán. V případě výslechu 

spoluobviněného, svědka nebo znalce tímto způsobem se obhájce 

obviněného vyrozumí o době a místě, ze kterého bude výslech 

provádět příslušný orgán činný v trestním řízení.  

(2) Je-li výslech osoby prováděn prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení, ověří její totožnost zaměstnanec 

soudu, státního zastupitelství nebo policejního orgánu pověřený k 

tomu osobou provádějící výslech. Osobou ověřující totožnost v 

místě, kde se při výslechu nachází vyslýchaný, může být se 

souhlasem osoby provádějící výslech i zaměstnanec soudu, státního 

zastupitelství, věznice nebo policejního orgánu, pokud k tomu byl 

pověřen předsedou tohoto soudu, vedoucím státním zástupcem, 

ředitelem věznice nebo vedoucím příslušníkem policejního orgánu. 

Tento zaměstnanec je po celou dobu výslechu přítomen na místě, 

kde se nachází vyslýchaná osoba.  

(3) Totožnost svědka, jehož totožnost je utajována a jehož výslech 

je prováděn prostřednictvím videokonferenčního zařízení, ověří v 

řízení před soudem předseda senátu nebo zaměstnanec soudu 

pověřený zabezpečováním ochrany utajovaných informací určený k 

této činnosti předsedou soudu a v přípravném řízení zaměstnanec 

státního zastupitelství nebo policejního orgánu pověřený ochranou 

utajovaných informací určený k této činnosti vedoucím státním 

zástupcem nebo vedoucím příslušníkem policejního orgánu. Tento 

zaměstnanec je po celou dobu výslechu přítomen na místě, kde se 

nachází svědek, jehož totožnost je utajována.  

(4) Orgán činný v trestním řízení provádějící výslech poučí 

vyslýchanou osobu před započetím výslechu prováděného 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení o způsobu provedení 

výslechu.  

(5) Kdykoli v průběhu výslechu prováděného prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení může vyslýchaná osoba vznášet 

námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. 
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Článek 2 odst. 7 V případě řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu vykonávající 

členský stát zajistí, aby každé osobě, proti níž je toto řízení vedeno a 

která nemluví jazykem řízení nebo mu nerozumí, poskytly jeho příslušné 

orgány tlumočení v souladu s tímto článkem. 

141/1961 

ve znění 

292/1993 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 12 odst. 10 

 

Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním 

stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní 

moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v 

trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle 

tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, 

které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony 

provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému 

orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku 

jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

 

PT  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 2 odst. 14 Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů. 

 

  

Článek 2 odst. 8 Tlumočení, které se poskytuje na základě tohoto článku, musí být 

dostatečně kvalitní pro zaručení spravedlivého řízení, zejména tím, že se 

zajistí, aby se podezřelý nebo obviněný mohl seznámit se s tím, co je mu 

kladeno za vinu, a mohl uplatnit své právo na obhajobu. 

36/1967 

ve znění 

444/2011  

§ 2 (1) Znaleckou a tlumočnickou činnost mohou vykonávat pouze 

znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; 

znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21). 

(2) Osoby nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v 

řízení před orgány veřejné moci ustanoveny znalci nebo tlumočníky 

PT  
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Poznámka 

 

jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24. 

  7829 § 2 odst. 1 
(1) Tlumočnickou činnost je oprávněn provádět soudní tlumočník 

(dále jen „tlumočník“). 

  

  7829 § 17 odst. 1 
(1) Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k provedení 

tlumočnického úkonu i jinou osobu, která není zapsána do seznamu 

pro daný jazyk, pokud 

a) má tato osoba potřebné odborné předpoklady pro to, aby 

provedla tlumočnický úkon,  

b) tato osoba vyslovila se svým ustanovením souhlas a 

c) pro daný jazyk není zapsán žádný tlumočník, nebo žádný 

tlumočník zapsaný v seznamu nemůže tlumočnický úkon 

provést, nebo by provedení tlumočnického úkonu 

tlumočníkem zapsaným do seznamu bylo spojeno 

s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi. 

  

  7829 § 17 odst. 4 
(4) Pro účely jednorázového provedení tlumočnického úkonu se na 

tuto osobu hledí, jako by byla tlumočníkem, a to včetně ustanovení 

o odměňování a náhradě nákladů. 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 8 Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat znaleckou 

(tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a 

odvětví, pro které byli jmenováni. 

  

  7829 § 4 odst. 1 (1) Tlumočník je povinen provádět tlumočnickou činnost řádně, a 

to zejména s náležitou odbornou péčí, nezávisle, nestranně, 

hospodárně, ve sjednané lhůtě a v jazyce, pro který je zapsán. 

  

  7829 § 4 odst. 2 (2) Tlumočník provádí tlumočnickou činnost osobně.    

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

384/2008 

105/2013 

§ 28 odst. 1 Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 

procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 

odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení 

tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný 

jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není 

jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je 

občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 

osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 

státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, 

rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. 

Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný 

tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v 

průběhu procesních úkonů.  
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Poznámka 

 

  7829 § 3 odst. 2 (2) Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na tlumočení v 

českém znakovém jazyce a na komunikaci prostřednictvím dalších 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z českého jazyka. 

  

  7829 § 3 odst. 3 (3) Ustanovení o převodu z komunikačních systémů a do 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle 

odstavce 2 se vztahuje také na převod z komunikačních systémů a 

do komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z jiných znakových a mluvených jazyků. 

  

Článek 3 odst. 1 Právo na překlad podstatných dokumentů 

1. Členské státy zajistí, aby podezřelému nebo obviněnému, který 

nerozumí jazyku daného trestního řízení, byl v přiměřené lhůtě 

poskytnut písemný překlad všech dokumentů, které jsou podstatné pro 

zajištění toho, aby byl schopen uplatnit své právo na obhajobu, a pro 

zaručení spravedlivého řízení. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 28 odst. 2 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, 

usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém 

ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, 

návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže 

obviněný po poučení prohlásí, že pořízení překladu takového 

rozhodnutí nepožaduje. Týká-li se takové rozhodnutí více 

obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se 

jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich 

odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje 

orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se jedná. 

 

PT  

  141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 4 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva 

na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním 

řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se 

skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu; není-li 

odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v § 

2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán 

činný v trestním řízení, který řízení vede, o tom rozhodne 

usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první lze 

písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty 

první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její 

podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný 

po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu 

a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení 

vede. 

  

Článek 3 odst. 2 Mezi podstatné dokumenty patří veškerá rozhodnutí zbavující danou 

osobu svobody, obvinění či obžaloba a veškeré rozsudky. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 28 odst. 2 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, 

usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém 

ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, 

návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání 

PT  
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a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže 

obviněný po poučení prohlásí, že pořízení překladu takového 

rozhodnutí nepožaduje. Týká-li se takové rozhodnutí více 

obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se 

jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich 

odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje 

orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se jedná. 

Článek 3 odst. 3 Příslušné orgány rozhodnou v jednotlivých případech, zda jsou 

podstatné i další dokumenty. Podezřelý nebo obviněný či jeho právní 

zástupce mohou za tímto účelem podat odůvodněný návrh. 

 

141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 4 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva 

na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním 

řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se 

skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu; není-li 

odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v § 

2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán 

činný v trestním řízení, který řízení vede, o tom rozhodne 

usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první lze 

písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty 

první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její 

podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný 

po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu 

a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení 

vede. 

 

PT   

Článek 3 odst. 4 Není třeba překládat ty části podstatných dokumentů, které nejsou 

důležité k tomu, aby se podezřelý nebo obviněný mohl seznámit se s 

tím, co je mu kladeno za vinu. 

 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 28 odst. 2 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, 

usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém 

ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, 

návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže 

obviněný po poučení prohlásí, že pořízení překladu takového 

rozhodnutí nepožaduje. Týká-li se takové rozhodnutí více 

obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se 

jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich 

odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje 

orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se jedná. 

 

PT  

  141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 4 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva 

na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním 

řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se 

skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu; není-li 
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odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v § 

2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán 

činný v trestním řízení, který řízení vede, o tom rozhodne 

usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první lze 

písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty 

první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její 

podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný 

po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu 

a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení 

vede. 

 

Článek 3 odst. 5 Členské státy zajistí, aby měl v souladu s postupy vnitrostátního práva 

podezřelý nebo obviněný právo podat opravný prostředek proti 

rozhodnutí, že překlad dokumentů nebo jejich částí není zapotřebí, a v 

případech, kdy byl překlad poskytnut, možnost podat stížnost na kvalitu 

překladu, nepovažuje-li ji za dostatečnou pro zaručení spravedlivého 

řízení. 

141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 4 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva 

na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním 

řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se 

skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu; není-li 

odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v § 

2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán 

činný v trestním řízení, který řízení vede, o tom rozhodne 

usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první lze 

písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty 

první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její 

podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný 

po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu 

a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení 

vede. 

PT  

  141/1961 

ve znění 

178/1990 

558/1991 

292/1993 

265/2001 

§ 141 (1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost. 

(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. 

Usnesení soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v 

těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují 

ve věci v prvním stupni. 

(3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost 

pouze tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout 

soudu. O stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O 

stížnosti proti usnesení státního zástupce Nejvyššího státního 

zastupitelství rozhoduje nejvyšší státní zástupce. 

(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně 

stanoví. 

 

  

  141/1961 § 145 odst. 1 

písm. b) 

(1) Usnesení lze napadnout 

b) pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, 
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jestliže toto porušení mohlo způsobit nesprávnost některého výroku 

usnesení. 

  141/1961 

ve znění 

193/2012 

§ 245 (1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je 

odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a 

trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není 

v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce 

soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a 

trestu, může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, 

podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a 

způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním 

bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v 

podobě, s níž souhlasil.  

(2) Odvolání má odkladný účinek. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 258 odst. 1 

písm. a) 

Odvolací soud zruší napadený rozsudek také 

a) pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, zejména 

proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má 

zabezpečit objasnění věci nebo právo obhajoby, jestliže mohly mít 

vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku, 

 

  

Článek 3 odst. 6 V případě řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu vykonávající 

členský stát zajistí, aby každé osobě, proti níž je toto řízení vedeno a 

která nerozumí jazyku, v němž je evropský zatýkací rozkaz vyhotoven 

nebo do něhož byl vydávajícím členským státem přeložen, poskytly jeho 

příslušné orgány písemný překlad tohoto dokumentu. 

141/1961 

ve znění 

292/1993 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 12 odst. 10 Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním 

stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní 

moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v 

trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle 

tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, 

které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony 

provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému 

orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku 

jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

 

PT  
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  141/1961 

ve znění  

265/2001 

§ 2 odst. 14 Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

 

  

  104/2013 § 203 odst. 6 Pokud tak neučinil již v průběhu zadržení, státní zástupce osobu, o 

jejíž předání jde, vyslechne, seznámí ji s obsahem evropského 

zatýkacího rozkazu a poučí ji o možnosti souhlasit se svým 

předáním do jiného členského státu a o podmínkách a následcích 

vyslovení takového souhlasu, včetně toho, že s vyslovením 

souhlasu s předáním je spojeno vzdání se uplatnění zásady 

speciality. 

 

  

Článek 3 odst. 7 Výjimkou z obecných pravidel stanovených v odstavcích 1, 2, 3 a 6 

může být namísto písemného překladu poskytnut ústní překlad nebo 

ústní shrnutí obsahu podstatných dokumentů, pokud tímto překladem či 

shrnutím není dotčen spravedlivý průběh řízení. 

141/1961 

ve znění 

292/1993 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 12 odst. 10 Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním 

stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní 

moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v 

trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle 

tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, 

které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony 

provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému 

orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku 

jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

 

PT  

  141/1961 

ve znění 

265/2001 

§ 2 odst. 14 Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá 

rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá 

český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním 

řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 

ovládá. 

 

  

  141/1961 

ve znění 

105/2013 

§ 28 odst. 4 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva 

na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním 

řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se 

skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu; není-li 

odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v § 

2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán 
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činný v trestním řízení, který řízení vede, o tom rozhodne 

usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první lze 

písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty 

první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její 

podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný 

po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu 

a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení 

vede. 

 

  104/2013 § 203 odst. 6 Pokud tak neučinil již v průběhu zadržení, státní zástupce osobu, o 

jejíž předání jde, vyslechne, seznámí ji s obsahem evropského 

zatýkacího rozkazu a poučí ji o možnosti souhlasit se svým 

předáním do jiného členského státu a o podmínkách a následcích 

vyslovení takového souhlasu, včetně toho, že s vyslovením 

souhlasu s předáním je spojeno vzdání se uplatnění zásady 

speciality. 

 

  

Článek 3 odst. 8 Podezřelý nebo obviněný se může vzdát práva na překlad dokumentů 

uvedených v tomto článku, pouze pokud předtím obdržel právní poradu 

nebo byl jiným způsobem plně informován o následcích tohoto 

rozhodnutí a toto rozhodnutí vzdát se práva na překlad učinil 

jednoznačně a dobrovolně. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

193/2012 

105/2013 

§ 28 odst. 2 Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně 

přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, 

usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém 

ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, 

návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže 

obviněný po poučení prohlásí, že pořízení překladu takového 

rozhodnutí nepožaduje. Týká-li se takové rozhodnutí více 

obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se 

jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich 

odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje 

orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se jedná. 

 

PT  

Článek 3 odst. 9 Překlad poskytovaný na základě tohoto článku musí být dostatečně 

kvalitní pro zaručení spravedlivého řízení, zejména tím, že zajistí, aby se 

podezřelý nebo obviněný mohl seznámit se s tím, co je mu kladeno za 

vinu, a mohl uplatnit své právo na obhajobu. 

36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 2 (1) Znaleckou a tlumočnickou činnost mohou vykonávat pouze 

znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; 

znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21). 

(2) Osoby nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v 

řízení před orgány veřejné moci ustanoveny znalci nebo tlumočníky 

jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24.  

PT  

  7829 § 2 odst. 2 (2) Překladatelskou činnost je oprávněn provádět soudní 

překladatel (dále jen „překladatel“). 

  

  7829 § 17 odst. 1 
(1) Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k provedení 

tlumočnického úkonu i jinou osobu, která není zapsána do seznamu 

pro daný jazyk, pokud 

a) má tato osoba potřebné odborné předpoklady pro to, aby 
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provedla tlumočnický úkon,  

b) tato osoba vyslovila se svým ustanovením souhlas a 

c) pro daný jazyk není zapsán žádný tlumočník, nebo žádný 

tlumočník zapsaný v seznamu nemůže tlumočnický úkon 

provést, nebo by provedení tlumočnického úkonu 

tlumočníkem zapsaným do seznamu bylo spojeno 

s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi. 

  7829 § 17 odst. 4 
(4) Pro účely jednorázového provedení tlumočnického úkonu se na 

tuto osobu hledí, jako by byla tlumočníkem, a to včetně ustanovení 

o odměňování a náhradě nákladů. 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 8 Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat znaleckou 

(tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a 

odvětví, pro které byli jmenováni. 

  

  7829 § 4 odst. 1 (1) Tlumočník je povinen provádět tlumočnickou činnost řádně, a 

to zejména s náležitou odbornou péčí, nezávisle, nestranně, 

hospodárně, ve sjednané lhůtě a v jazyce, pro který je zapsán. 

  

  7829 § 4 odst. 2 (2) Tlumočník provádí tlumočnickou činnost osobně.   

  7829 § 3 odst. 2 (2) Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na tlumočení v 

českém znakovém jazyce a na komunikaci prostřednictvím dalších 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z českého jazyka. 

  

  7829 § 3 odst. 3 (3) Ustanovení o převodu z komunikačních systémů a do 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle 

odstavce 2 se vztahuje také na převod z komunikačních systémů a 

do komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z jiných znakových a mluvených jazyků. 

  

Článek 4 

 

Náklady na tlumočení a překlad 

Členské státy nesou náklady na tlumočení a překlad vzniklé při 

uplatňování článků 2 a 3 bez ohledu na výsledek řízení. 

141/1961 

ve znění 

178/1990 

558/1991 

§ 151 odst. 1 

 

Náklady nutné k provedení trestního řízení včetně řízení 

vykonávacího nese stát; nenese však vlastní náklady obviněného, 

zúčastněné osoby a poškozeného, ani vydání způsobená zvolením 

obhájce a zmocněnce. Stát však nese náklady na nutnou obhajobu, 

které obviněnému vznikly v důsledku podání stížnosti pro porušení 

zákona. 

 

PT  

  8767 § 151 odst. 2 (2) Obhájce má vůči státu nárok na náhradu nezbytných hotových 

výdajů, které mu vznikly přibráním tlumočníka k tlumočení 

rozmluvy mezi ním a obviněným, která je v přímé souvislosti se 

soudním jednáním nebo procesními úkony. Obhájce, který byl 

obviněnému ustanoven, má vůči státu nárok na odměnu a náhradu 

hotových výdajů podle zvláštního předpisu.2) Nárok je třeba 

uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy se obhájce dozvěděl, že 

povinnost obhajovat skončila, jinak nárok zaniká; tento nárok 

obhájce, je-li plátcem daně z přidané hodnoty, se zvyšuje o částku 

odpovídající této dani, kterou je obhájce povinen z odměny za 
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zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního 

právního předpisu.3) Ustanovení věty třetí se použije i v případě, 

kdy obhájce je společníkem právnické osoby zřízené podle 

zvláštních právních předpisů upravujících výkon advokacie3a) a 

plátcem daně je tato právnická osoba.  

 

  8767 § 151 odst. 1 

písm. b) 

(1) Byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen 

nahradit státu  

b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, 

pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou nebo pokud nejde o 

hotové výdaje podle § 151 odst. 2 první věty 

  

Článek 5 odst. 1 Kvalita tlumočení a překladu 

Členské státy přijmou konkrétní opatření k zajištění kvality 

poskytovaného tlumočení a překladu odpovídající požadavkům čl. 2 

odst. 8 a čl. 3 odst. 9. 

36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 2 (1) Znaleckou a tlumočnickou činnost mohou vykonávat pouze 

znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; 

znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21). 

(2) Osoby nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v 

řízení před orgány veřejné moci ustanoveny znalci nebo tlumočníky 

jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24. 

PT  

  7829 § 2 odst. 1 (1) Tlumočnickou činnost je oprávněn provádět soudní tlumočník 

(dále jen „tlumočník“). 

  

  7829 § 2 odst. 2 (2) Překladatelskou činnost je oprávněn provádět soudní 

překladatel (dále jen „překladatel“). 

  

  7829 § 17 odst. 1 
(1) Orgán veřejné moci může výjimečně ustanovit k provedení 

tlumočnického úkonu i jinou osobu, která není zapsána do seznamu 

pro daný jazyk, pokud 

a) má tato osoba potřebné odborné předpoklady pro to, aby 

provedla tlumočnický úkon,  

b) tato osoba vyslovila se svým ustanovením souhlas a 

pro daný jazyk není zapsán žádný tlumočník, nebo žádný tlumočník 

zapsaný v seznamu nemůže tlumočnický úkon provést, nebo by 

provedení tlumočnického úkonu tlumočníkem zapsaným do 

seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo obtížemi. 

  

  7829 § 17 odst. 4 (4) Pro účely jednorázového provedení tlumočnického úkonu se na 

tuto osobu hledí, jako by byla tlumočníkem, a to včetně ustanovení 

o odměňování a náhradě nákladů. 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011  

§ 3 (1) Znalce (tlumočníky) jmenuje pro jednotlivé obory (jazyky) 

ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v 

němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. 

(2) Tlumočníkům pro jazyky jsou na roveň postaveni tlumočníci 

pro styk s osobami neslyšícími a hluchoslepými.  

  

  7829 § 3 odst. 2 (2) Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na tlumočení v 

českém znakovém jazyce a na komunikaci prostřednictvím dalších 
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komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z českého jazyka. 

  7829 § 3 odst. 3 (3) Ustanovení o převodu z komunikačních systémů a do 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle 

odstavce 2 se vztahuje také na převod z komunikačních systémů a 

do komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

vycházejících z jiných znakových a mluvených jazyků. 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011  

§ 4 (1) Jmenovat znalcem (tlumočníkem) lze toho, kdo:  

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského 

státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném 

pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, 

nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské 

unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území 

České republiky,  

b) je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu,  

c) je bezúhonný,  

d) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a 

tlumočníků pro porušení povinností podle tohoto zákona,  

e) má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru (jazyka), v němž má 

jako znalec (tlumočník) působit, především toho, kdo absolvoval 

speciální výuku pro znaleckou (tlumočnickou) činnost, jde-li o 

jmenování pro obor (jazyk), v němž je taková výuka zavedena,  

f) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že 

znaleckou (tlumočnickou) činnost může řádně vykonávat,  

g) se jmenováním souhlasí.  

(2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) nesplňuje 

fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena  

a) za úmyslný trestný čin, nebo  

b) za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem 

činnosti znalce (tlumočníka),  

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

  

  7829 § 7 odst. 1 
(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) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že 

tlumočnickou činnost bude řádně vykonávat, 

e) nebyla v posledních 3 letech potrestána správním trestem 

vyškrtnutí ze seznamu z důvodů uvedených v § 28 odst. 2 písm. d),  

f) není v úpadku, 

g) má kontaktní adresu na území České republiky, 
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h) prokázala znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu 

tlumočnické činnosti, je-li tato osoba cizincem a  

i) po splnění podmínek uvedených v písmenech a) až h) složila bez 

výhrady do rukou předsedy krajského soudu, nebo jím pověřené 

osoby, tento slib: 

,,Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu dodržovat právní 

předpisy, že tlumočnickou činnost budu provádět 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.“ 

  7829 § 7 odst. 2 (2) Znalost českého jazyka podle odstavce 1 písm. h) se prokazuje 

složením jazykové zkoušky. Ustanovení o vstupní zkoušce se 

použije přiměřeně i pro jazykovou zkoušku. Způsob vykonání 

jazykové zkoušky, její formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo 

vyhláškou. 

  

  7829 § 8 (1) Za odborně způsobilou podle § 7 odst. 1 písm. a) se považuje 

osoba, která 

 

a) dosáhla požadovaného vzdělání, 

b) dosáhla požadované délky praxe a 

c) úspěšně složila vstupní zkoušku. 

 

(2) Požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro jednotlivé 

jazyky, způsob, formu, obsah a průběh vstupní zkoušky stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 

  

  7829 § 10 odst. 1 
(1) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla 

pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s 

výkonem tlumočnické činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla 

odsouzena. 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 5 (1) Ke jmenování znalcem (tlumočníkem) dojde na základě výběru 

mezi osobami, které splňují podmínky pro jmenování.  

(2) Návrhy na jmenování znalce (tlumočníka) mohou podat orgány 

veřejné moci, vědecké instituce, vysoké školy, dále organizace, u 

nichž pracují osoby přicházející v úvahu, jakož i občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to 

vyplývá z předmětu jejich činnosti. Znalcem (tlumočníkem) může 

být jmenován též ten, kdo sám o jmenování požádá.  

(3) Orgány a organizace uvedené v odstavci 2, jakož i sbory pro 

znalecké otázky (§ 16) se na žádost ministra spravedlnosti, 

popřípadě předsedy krajského soudu vyjadřují, zda navrhovaný 

znalec (tlumočník) splňuje podmínky pro jmenování. 
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  7829 § 11 
(1) Tlumočnické oprávnění vzniká zápisem do seznamu.  

(2) Žádost o zápis do seznamu podává žadatel na formuláři, který 

zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. V žádosti 

uvede jazyk, pro který tlumočník žádá o zápis do seznamu, a to 

podle seznamu jazyků uvedených ve vyhlášce. 

(3) Příslušný krajský soud zapíše žadatele do seznamu, aniž by se o 

tom vydávalo rozhodnutí, splnil-li žadatel podmínky pro zápis do 

seznamu, a to do 10 pracovních dnů ode dne jejich splnění.   

(4) Příslušný krajský soud vydá o zápisu do seznamu osvědčení. 

Osvědčení musí vždy obsahovat jednoznačnou identifikaci osoby 

zapsané do seznamu, jazyk, pro který byl zapsán, a datum zápisu 

do seznamu. Zároveň s vydáním osvědčení je tlumočníkovi vydán 

rovněž průkaz tlumočníka (dále jen „průkaz“) a potvrzení 

opravňující ho k objednávce a převzetí tlumočnické pečeti, kterou 

využívá k výkonu tlumočnické činnosti. Postup při vydávání 

průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti, lhůtu k úhradě 

nákladů za vyhotovení průkazu a jednotnou úpravu tlumočnické 

pečeti, barvu tlumočnické pečeti a rozsah použití tlumočnické 

pečeti stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(5) Tlumočník je povinen oznámit příslušnému krajskému soudu 

změny ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro zápis do 

seznamu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna 

nastala. 

(6) Podmínky pro zápis do seznamu musí být splněny po celou 

dobu platnosti tlumočnického oprávnění. 

  

  36/1967 § 6 (1) Znalec (tlumočník) je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej 

jmenoval. 

(2) Slib zní: "Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti 

budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou 

(tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého 

nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že 

zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu 

znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl." 

  

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 8 Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat znaleckou 

(tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a 

odvětví, pro které byli jmenováni. 

  

  7829 § 4 odst. 1 (1) Tlumočník je povinen provádět tlumočnickou činnost řádně, a   
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to zejména s náležitou odbornou péčí, nezávisle, nestranně, 

hospodárně, ve sjednané lhůtě a v jazyce, pro který je zapsán.  

  7829 § 4 odst. 2 (2) Tlumočník provádí tlumočnickou činnost osobně.   

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 15 Znalci (tlumočníci) jsou povinni vést znalecký (tlumočnický) 

deník. Do deníku zapisují provedení všech posudků (tlumočnických 

úkonů), jejich předmět, pro koho byla činnost provedena, výši 

odměny a výloh a den jejich proplacení. Deník je možno vést v 

listinné nebo elektronické podobě. 

  

  7829 § 26 (1) Správcem evidence je ministerstvo. Evidence je informačním 

systémem veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(2) Tlumočník do evidence 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. 

(3) V evidenci 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. 

(4) Údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a), b), d) a e) jsou 

neveřejné. Přístup k neveřejným údajům má ministerstvo a krajské 

soudy. Na základě odůvodněné žádosti udělí správce evidence 
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přístup do neveřejné části rovněž jinému orgánu veřejné moci.  

(5) Podrobnosti o vedení evidence stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(6) Příslušný krajský soud provede nejméně jedenkrát ročně 

kontrolu vedení evidence u všech tlumočníků. 

  36/1967 

ve znění 

444/2011 

§ 20 (1) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu 

může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost znalce 

(tlumočníka), pokud  

a) bylo proti znalci (tlumočníkovi) zahájeno trestní stíhání pro 

úmyslný trestný čin; toto pozastavení končí dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí,  

b) bylo zahájeno řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka) k 

právním úkonům; toto pozastavení končí dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým se řízení o způsobilosti znalce (tlumočníka) k 

právním úkonům končí, nebo  

c) má na základě pravomocného rozhodnutí nastoupit výkon 

nepodmíněného trestu odnětí svobody.  

(2) Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu 

rozhodne o pozastavení práva vykonávat činnost znalce 

(tlumočníka), pokud o to znalec (tlumočník) z vážných důvodů sám 

požádá, nejdéle však na 4 roky.  

(3) Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 

1 nemají odkladný účinek.  

(4) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost znalce 

(tlumočníka) nesmí znalec (tlumočník) vykonávat znaleckou 

(tlumočnickou) činnost.  

(5) Pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka) a 

ukončení pozastavení tohoto práva podle odstavců 1 a 2 zaznamená 

ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v 

seznamu znalců a tlumočníků bez odkladu, nejpozději však do 15 

pracovních dnů poté, co se rozhodnutí o pozastavení práva 

vykonávat činnost znalce (tlumočníka) stalo vykonatelným nebo 

kdy se ministerstvo spravedlnosti, nebo předseda krajského soudu 

dozvěděli o ukončení pozastavení tohoto práva. 

  

  7829 § 27 
(1) Příslušný krajský soud pozastaví tlumočnické oprávnění, pokud 

a) bylo zahájeno trestní stíhání v souvislosti s výkonem 

tlumočnické činnosti, a to do doby pravomocného 

skončení trestního stíhání, 

b) tlumočník byl vzat do vazby, a to po dobu trvání výkonu 

vazby, nebo  

c) o pozastavení činnosti sám tlumočník písemně ze 

závažných důvodů požádá a uvede, na jakou dobu má být 

tlumočnické oprávnění pozastaveno. 
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(2) Příslušný krajský soud může v odůvodněných případech 

pozastavit tlumočnické oprávnění, pokud 

a) je zahájeno trestní stíhání nesouvisející s výkonem 

tlumočnické činnosti,  

b) existují zdravotní nebo jiné závažné důvody dlouhodobě 

znemožňující výkon tlumočnické činnosti, nebo 

c) bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to do doby 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení 

končí. 

(3) Žádost o pozastavení tlumočnického oprávnění lze podat na 

dobu nejdéle 3 let, a to i opakovaně, celková doba pozastavení 

tlumočnického oprávnění však nesmí činit více než 6 let. 

V rozhodnutí o pozastavení tlumočnického oprávnění se vždy 

stanoví doba, na kterou se toto oprávnění pozastavuje. Tlumočník 

může požádat o ukončení pozastavení tlumočnického oprávnění, 

pokud pominou důvody, pro které o pozastavení tlumočnického 

oprávnění požádal. 

(4) Po dobu pozastavení tlumočnického oprávnění nesmí tlumočník 

provádět tlumočnickou činnost a bezodkladně o této skutečnosti 

informuje všechny své zadavatele dosud neprovedených 

tlumočnických úkonů; tyto tlumočnické úkony již tlumočník 

neprovede. Pozastavením tlumočnického oprávnění 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 činnosti. V případě existujícího rozporu musí být tato 

skutečnost uvedena v rozhodnutí o pozastavení činnosti a 

překladatel o této skutečnosti bezodkladně informuje všechny své 

zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů. Dojde-li 

k pozastavení překladatelského oprávnění, musí překladatel vrátit 

zadavateli podklady sloužící pro provedení překladatelského 

úkonu. 

(5) Pozastavení tlumočnického oprávnění a ukončení pozastavení 

tlumočnického oprávnění zaznamená příslušný krajský soud 

v seznamu bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, 

kdy rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení pozastavení 

tlumočnického oprávnění nabylo právní moci.  

(6) Opravný prostředek proti rozhodnutí o pozastavení 

tlumočnického oprávnění nemá odkladný účinek. 
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Článek 5 odst. 2 Za účelem podpory přiměřenosti tlumočení a překladu a účinného 

přístupu k nim členské státy usilují o zavedení rejstříku či rejstříků 

náležitě kvalifikovaných nezávislých překladatelů a tlumočníků. Jakmile 

budou tyto rejstříky či tento rejstřík zavedeny, budou tam, kde je to 

vhodné, zpřístupněny právním zástupcům a příslušným orgánům. 

36/1967 

ve znění 

227/2009 

444/2011 

§ 7 (1) Jmenovaní znalci (tlumočníci) se po složení slibu zapisují do 

seznamu znalců a tlumočníků.  

(2) Seznamy znalců a tlumočníků vedou krajské soudy, v jejichž 

obvodu má znalec (tlumočník) místo trvalého pobytu, popřípadě 

místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu 

cizince; krajský soud při zapsání do seznamu znalců a tlumočníků 

přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud nemá přiděleno 

identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté 

správcem základního registru osob1).  

(3) Ústřední seznam znalců a tlumočníků vede ministerstvo 

spravedlnosti; seznam se zasílá krajským soudům.  

(4) Seznamy znalců a tlumočníků jsou veřejně přístupné. 

PT 2 

  7829 § 14 
(1) Seznam 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 krajský soud. Na základě odůvodněné 

žádosti udělí správce seznamu přístup do neveřejné části rovněž 

jinému orgánu veřejné moci. 

(3) Tlumočník má právo nahlížet do seznamu na všechny údaje, 

které se týkají jeho osoby. 

  

  7829 § 15 
(1) Jako veřejný údaj se do seznamu zapisuje 

a) jméno, 

b) jazyk, 

c) sídlo, 

d) kontaktní adresa na území České republiky, 

e) identifikační číslo osoby, 

f) daňové identifikační číslo, jedná-li se o plátce daně z přidané 

hodnoty,  

g) identifikátor datové schránky, 

h) telefonní kontakt, 

i) den zápisu do seznamu, 

j) údaj o zápisu do seznamu podle zákona č. 36/1967 Sb., byl-li 

tlumočník zapsán podle tohoto zákona, 

k) údaj o spáchaném přestupku a uloženém správním trestu, pokud 

neuplynuly více než 3 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o přestupku a 

l) údaj o tom, od kdy a na jak dlouhou dobu byla tlumočnická 
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činnost pozastavena, a ustanovení tohoto zákona, podle kterého 

došlo k pozastavení. 

(2) Na žádost tlumočníka se do seznamu zapíše jako veřejný údaj   

a) adresa elektronické pošty, 

b) internetová stránka týkající se tlumočnické činnosti, 

c) specializace. 

(3) Jako neveřejný údaj se do seznamu dále zapisuje 

a) údaj o spáchaném přestupku a uloženém správním trestu, pokud 

uplynuly 3 roky 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 důvodu a datu výmazu nebo vyškrtnutí ze seznamu,   

e) adresa místa trvalého pobytu, nebo místa pobytu, nemá-li 

tlumočník trvalý pobyt na území České republiky, 

f) jiná skutečnost potřebná pro výkon dohledu. 

(4) Tlumočníkovi, který nemá do okamžiku zápisu do seznamu 

přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí identifikační číslo osoby 

příslušný krajský soud, který o poskytnutí identifikačního čísla 

osoby požádá prostřednictvím ministerstva.  

(5) Změnu údajů zapisovaných do seznamu je tlumočník povinen 

oznámit příslušnému krajskému 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 příslušný krajský 

soud nebo ministerstvo bez zbytečného odkladu do seznamu. 

  37/1967 

ve znění 

77/1993 

§ 4 

 

(1) U každého krajského soudu se vede seznam znalců a 

tlumočníků. Zapisují se do něho všichni znalci a tlumočníci 

jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského 

soudu, kteří mají bydliště v obvodu krajského soudu. Seznam 

obsahuje oddíl pro zápis znalců a oddíl pro zápis tlumočníků. Člení 

se způsobem stanoveným ministerstvem spravedlnosti na základní 
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obory, z nichž některé podle rozsahu se člení na odvětví. 

(2) Seznam znalců a tlumočníků a jeho doplňky i změny zasílá 

krajský soud ministerstvu spravedlnosti, krajské prokuratuře, 

Policii České republiky - správě příslušného kraje a krajskému 

úřadu vyšetřování, okresním soudům, vojenským soudům, 

okresním úřadům a okresním prokuraturám ve svém obvodu. 

(3) Krajské a okresní soudy zajistí, aby seznam znalců a 

tlumočníků byl veřejně přístupný u soudů tak, aby do něj mohl 

každý nahlédnout. Na tuto možnost upozorní soud vývěskou v 

soudní budově. 

(4) Na žádost fyzických a právnických osob sdělují krajské a 

okresní soudy znalce (tlumočníka) z žádaného oboru a odvětví (pro 

žádaný jazyk). 

(5) Změní-li znalec (tlumočník) bydliště, je povinen to neprodleně 

sdělit krajskému soudu, v jehož obvodu je zapsán do seznamu. 

 

  37/1967 

 

§ 5 (1) Ústřední seznam znalců a tlumočníků, vedený ministerstvem 

spravedlnosti, je souhrnem seznamů krajských soudů; člení se na 

obory (odvětví) jako krajské seznamy. 

(2) Ústřední seznam znalců a tlumočníků obsahuje kromě údajů 

uvedených v krajských seznamech též údaj o tom, u kterého 

krajského soudu je znalec (tlumočník) do seznamu zapsán. 

 

  

Článek 5 odst. 3 Členské státy zajistí, aby tlumočníci a překladatelé zachovávali 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při tlumočení a 

překladech poskytovaných na základě této směrnice. 

36/1967 

ve znění 

444/2011 

 

§ 10a (1) Znalec (tlumočník) je povinen zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své 

znalecké (tlumočnické) činnosti, a to i po jejím skončení; to neplatí, 

použije-li informace o těchto skutečnostech přiměřeným způsobem 

pro vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenlivosti jej může zprostit 

orgán veřejné moci, který jej ustanovil, nebo ten, pro nějž 

znaleckou (tlumočnickou) činnost na základě smlouvy vykonal.  

  

(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se vztahuje i na 

konzultanty a další osoby, které se na znalecké (tlumočnické) 

činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec (tlumočník) 

povinen tyto osoby písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby 

zprostit orgán veřejné moci, který znalce (tlumočníka) ustanovil, 

nebo ten, pro nějž znalec (tlumočník) znaleckou (tlumočnickou) 

činnost na základě smlouvy vykonal. 

PT  

 

  7829 § 21 
(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 však nevztahuje na 

tlumočnický úkon provedený v trestním řízení. 
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(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se vztahuje i na 

konzultanty a další osoby, které se na tlumočnické činnosti 

podílely. O povinnosti mlčenlivosti je tlumočník povinen tyto 

osoby písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby zprostit jen 

zadavatel. 

(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 

využit jako důkaz; na povinnost mlčenlivosti se nelze dovolat ani 

vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad tlumočnickou činností. 

(4) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na řízení proti osobě, která 

provedla tlumočnický úkon, nebo zadavateli v souvislosti s touto 

činností, ani na spory mezi nimi. 

(5) Povinností mlčenlivosti tlumočníka nejsou dotčeny jeho 

povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o 

správě daní a poplatků; i v tomto případě je však tlumočník 

povinen zachovávat mlčenlivost o přesném obsahu tlumočnického 

úkonu, který provedl nebo provádí. 

Článek 6 

 

Odborná příprava 

Aniž je dotčena nezávislost justice a rozdíly v její organizaci v rámci 

Unie, členské státy vyžadují po osobách odpovědných za odbornou 

přípravu soudců, státních zástupců a soudních úředníků zapojených do 

trestního řízení, aby věnovaly zvláštní pozornost specifikům 

komunikace za pomoci tlumočníka za účelem zajištění účinné a účelné 

komunikace. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 

 

Uchovávání záznamu 

Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány činné v trestním řízení 

vedly výslech podezřelého nebo obviněného za pomoci tlumočníka 

podle článku 2, že byl podezřelému nebo obviněnému poskytnut ústní 

překlad nebo ústní shrnutí obsahu podstatných dokumentů za 

přítomnosti některého z uvedených orgánů podle čl. 3 odst. 7 nebo že se 

podezřelý nebo obviněný vzdal práva na překlad podle čl. 3 odst. 8, byl 

o této skutečnosti pořízen záznam v souladu s právem dotčeného 

členského státu. 

141/1961 

ve znění 

265/2001 

45/2013 

§ 55 odst. 1, 4, 5 (1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se 

sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, 

protokol, který musí obsahovat  

a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu 

provádějícího úkon,  

b) místo, čas a předmět úkonu,  

c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení 

přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, 

opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení 

dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a 

poškozeného též adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další 

údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, včetně data narození 

PT  
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nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o 

bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či 

povolání nebo podnikání poškozeného, svědka, zákonného 

zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se na žádost 

těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro 

dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi 

mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci 

Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro 

údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného 

a svědka; je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu 

osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné 

údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do 

protokolu,  

d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo 

patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění 

úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a 

byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto 

doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, 

je třeba to v protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit 

počátek a konec doslovné protokolace,  

e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených 

osob,  

f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo 

obsahu protokolu. 

(4) V českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když 

vyslýchaná osoba vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném 

znění výpovědi, zapíše zapisovatel nebo tlumočník do protokolu 

příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba vypovídá. 

(5) Za správnost protokolu odpovídá ten, kdo úkon provedl. 

 

  141/1961 

ve znění 

283/2004 

459/2011 

§ 55b (1) O průběhu hlavního líčení je, nerozhodne-li z důležitých 

důvodů předseda senátu jinak, pořizován zvukový záznam; 

ustanovení § 55a odst. 1 věty druhé tím není dotčeno.  

(2) Je-li jako zapisovatel přibrán vyšší soudní úředník nebo 

protokolující úředník, protokol se nediktuje, ale samostatně jej 

podle zvukového záznamu pořizuje vyšší soudní úředník nebo 

protokolující úředník.  

(3) Výpovědi osob, které již byly vyslechnuty, se do protokolu o 

hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání zapisují jen potud, pokud 

obsahují odchylky nebo dodatky k dřívějším výpovědím nebo 

vysvětlením. Státní zástupce nebo obviněný mohou žádat, aby 

výpověď učiněná v řízení před soudem nebo její část byla doslovně 

zaprotokolována; předseda senátu takové žádosti vyhoví, pokud 

předmětem výpovědi není jen opakování toho, co je již zachyceno 
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v protokolu.  

(4) Protokol o hlavním líčení nebo veřejném zasedání není třeba 

písemně vyhotovovat, jestliže obviněný a státní zástupce prohlásí, 

že se vzdávají opravného prostředku proti rozhodnutí a na 

písemném vyhotovení protokolu o hlavním líčení nebo veřejném 

zasedání netrvají, anebo žádná z oprávněných osob nepodá opravný 

prostředek a rozhodnutí nabude právní moci. V takovém případě 

vyhotoví vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník stručný 

záznam o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, ve 

kterém uvede místo a dobu trvání hlavního líčení nebo veřejného 

zasedání, přítomné osoby, výrok rozhodnutí s uvedením zákonných 

ustanovení, jichž bylo použito, a vyjádření oprávněných osob o 

využití opravných prostředků.  

(5) Byl-li zvukový záznam pořízen o průběhu úkonu před soudem a 

není-li dán důvod k postupu podle odstavce 4, zaznamená se jeho 

podstatný obsah již v průběhu úkonu nebo bezprostředně po jeho 

ukončení do protokolu.  

(6) V řízení před soudem odpovídá za správnost a úplnost 

protokolace vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník, pokud 

byl přibrán jako zapisovatel.  

(7) Zvukový záznam se uchovává na nosiči informací spolu se 

spisem, a není-li jeho připojení ke spisu možné, poznamená se do 

protokolu nebo stručného záznamu místo jeho uložení. Výmaz 

zvukového záznamu nelze provést před skartací spisu.  

(8) Provádí-li se úkon mimo budovu soudu a zvukový záznam 

nelze pořídit, přibere se k úkonu zapisovatel a předseda senátu mu 

protokol diktuje. 

Článek 8 

 

Zachování úrovně ochrany 

Žádné ustanovení této směrnice nesmí být vykládáno tak, aby 

omezovalo práva zaručená a procesní záruky poskytované Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, Listinou 

základních práv Evropské unie, jinými příslušnými ustanoveními 

mezinárodního práva nebo právem kteréhokoli členského státu, které 

stanoví vyšší úroveň ochrany, nebo že se od těchto práv a procesních 

záruk odchyluje. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 9 

 

Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. října 2013. 

2. Členské státy předají znění těchto předpisů Komisi. 

3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy. 

 

7829 § 42 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

 

PT  
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Článek 10 

 

Zpráva 

Do 27. října 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly opatření 

nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí, a případně předloží 

legislativní návrhy. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 11 

 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 12 

 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

Č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  141/1961 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  

 

01. 01. 1962 

2.  178/1990 Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 01. 07. 1990 

3.  558/1991 Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 01. 01. 1992 

4.  292/1993 Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o 

soudech a soudcích 

01. 01. 1994 

5.  265/2001 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01. 01. 2002 

6.  283/2004 Zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 

01. 07. 2004 

7.  384/2008 Zákon č. 384/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20. 10. 2008 

8.  459/2011 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01. 01. 2012 

9.  193/2012 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01. 09. 2012 

10.  45/2013 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 25. 02. 2013 

11.  104/2013 Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01. 01. 2014 

12.  105/2013 Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01. 11. 2013 

13.  36/1967 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících  01. 07. 1967 

14.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24. 07. 2009 

15. 5 444/2011 Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů  01. 01. 2012 

16.  37/1967 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících  01. 07. 1967 

17.  77/1993 Vyhláška č. 77/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů 

10. 03. 1993 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 7829 MSp Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích  10/2016 1. 1. 2018 

2. 8767 MSp Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

 10/2016 1. 1. 2018 

 

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1. Pro označení osoby, proti které se vede trestní řízení, používá trestní řád čtyři různé pojmy - podezřelý, obviněný, obžalovaný a odsouzený. Dle komentáře C.H. Beck k trestnímu řádu (P. Šámal a kol., 5. vyd., 

s. 234) se termínem „podezřelý“ označuje ten, proti kterému se vede trestní řízení předtím, než bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 trestního řádu. „Obviněným“ trestní řád chápe toho, proti němuž bylo 

z rozhodnutí policejního orgánu zahájeno trestní stíhání (§ 160) až do nařízení hlavního líčení (§ 198). „Obžalovaným“ se označuje obviněný po nařízení hlavního líčení (§ 198) až do nabytí právní pomoci 

odsuzujícího rozsudku (§ 139). „Odsouzeným“ se označuje obžalovaný po vydání odsuzujícího rozsudku, který nabyl právní moci.  
2.  Evidence znalců a tlumočníků je veřejně dostupná na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. 
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