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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

 

1. Ministerstvo dopravy Zásadní připomínky: 

1. K § 1 písm. e) návrhu vyhlášky 

Požadujeme, aby v § 1 písm. e) návrhu vyhlášky 

byl změněn předmět úpravy tak, aby odpovídal 

zákonnému zmocnění obsaženému v ustanovení 

§ 11 odst. 4 větě druhé zákona č. 354/2019 Sb., o 

soudních tlumočnících a soudních předkladatelích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dle 

tohoto zmocnění Ministerstvo spravedlnosti stanoví 

vyhláškou „[p]ostup při vydávání průkazu, jednotný 

vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu 

tlumočnické pečeti a barvu tlumočnické pečeti“. 

Současně je třeba vzít v potaz ustanovení § 3 odst. 3 

zákona, podle kterého, hovoří-li zákon 

„o tlumočníkovi, tlumočnickém úkonu, tlumočnickém 

oprávnění a tlumočnické činnosti, rozumí se tím 

i překladatel, překladatelský úkon, překladatelské 

oprávnění, není-li vysloveně stanoveno jinak“. 

Uvedený výčet je taxativní a nelze jej tedy rozšiřovat 

nad rámec zákona, navíc je omezen případy, kdy je 

výslovně stanovena odchylka. Není rozporné, že 

Ministerstvo spravedlnosti je zmocněno ke stanovení 

postupu při vydávání průkazu, jednotného vzoru 

průkazu a jeho náležitostí, a to jak pro tlumočníka, tak 

i pro překladatele, neboť podle § 11 odst. 4 věty první 

se tento průkaz vydá tlumočníkovi, jímž je nutno ve 

Nevyhověno 

Výklad, na kterém je připomínka 

založena, vychází pouze 

z doslovného znění zákona a vede 

např. k závěru, že by bylo možné 

vyhláškou stanovit jednotnou 

úpravu a barvu překladatelské 

pečeti např. tehdy, pokud by 

zákon takovou pečeť označoval 

jako „pečeť překladatele“. 

Zmocňovací ustanovení je též 

právní normou a má být 

interpretováno za použití všech 

standardních výkladových metod, 

nikoliv pouze prostřednictvím 

jazykového výkladu. Stejně tak § 

3 odst. 3 zákona je třeba 

interpretovat za použití všech 

standardních výkladových metod. 

Z účelu právní úpravy lze dovodit, 

že zmocnění se vztahuje též na 

překladatelskou doložku. 

Dle názoru předkladatele z § 11 

odst. 4 a § 3 odst. 3 zákona 

vyplývá, že vyhláškou má být 
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smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona rozumět i 

překladatele. Naproti tomu zmocnění týkající se 

jednotné úpravy tlumočnické pečeti a barvy 

tlumočnické pečeti se týká pouze tlumočníka a nikoli 

překladatele, neboť ne každé adjektivum odvozené 

od slova „tlumočník“ je možné aplikovat i na 

překladatele, což se týká i spojení „tlumočnická 

pečeť“. Spolu s tím požadujeme náležitě upravit znění 

ustanovení upravujícího náležitosti, jednotnou úpravu 

a barvu překladatelské pečeti (viz § 21 návrhu 

vyhlášky), neboť k jejich provedení není předkladatel 

zákonem zmocněn. 

stanovena též jednotná úprava a 

barva překladatelské pečeti. 

2.  
2. K § 1 písm. f) návrhu vyhlášky 

Požadujeme, aby v § 1 písm. f) návrhu vyhlášky 

byl změněn předmět úpravy tak, aby odpovídal 

zákonnému zmocnění obsaženému v ustanovení 

§ 27 odst. 6 zákona. Dle tohoto zmocnění „[z]působ 

provedení tlumočnického úkonu a náležitosti 

překladatelského úkonu, užívání tlumočnické pečeti a 

tlumočnické doložky stanoví ministerstvo vyhláškou“. 

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona není 

rozporné, že Ministerstvo spravedlnosti je zmocněno 

ke stanovení způsobu provedení tlumočnického i 

náležitostí překladatelského úkonu, současně je však 

ze stejného ustanovení nutno dovodit, že, hovoří-li ve 

zmocňovacím ustanovení zákon o náležitostech 

překladatelského úkonu, nelze je vztáhnout i na 

náležitosti tlumočnického úkonu, jak předpokládá 

návrh vyhlášky. Obdobně pak nelze ze zákonného 

zmocnění dovodit, že by se způsob užívání 

tlumočnické pečeti a tlumočnické doložky měl 

Nevyhověno 

Podle § 27 odst. 6 zákona je 

předkladatel zmocněn, aby 

vyhláškou stanovil způsob 

provedení tlumočnického úkonu a 

náležitostí překladatelského 

úkonu, užívání tlumočnické pečeti 

a tlumočnické doložky.  

Předkladatel odkazuje na 

vypořádání připomínky výše. 

Výklad připomínkového místa je 

založen pouze na jazykovém 

výkladu, připomínkou není nijak 

zohledněn účel právní úpravy, ani 

logika věci, přičemž podpůrně též 

odkazujeme na § 27 odst. 1 věta 

druhá zákona, podle kterého se 

§ 27 odst. 2 zákona (upravující 

překladatelský úkon) použije 
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vztahovat i na způsob užívání překladatelské pečeti a 

překladatelské doložky. Spolu s tím požadujeme 

náležitě upravit hlavu IV návrhu vyhlášky, zejména 

pak ustanovení věnující se náležitostem 

tlumočnického úkonu, způsobu užívání překladatelské 

pečeti a překladatelské doložky, neboť k jejich 

provedení není předkladatel zákonem zmocněn. 

obdobně i pro výkon písemné 

tlumočnické činnosti) – zákon 

tedy úpravu překladatelského 

úkonu a písemného 

tlumočnického úkonu spojuje. 

3.  
Doporučující připomínky:  

1. K návětí § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme upravit znění § 2 odst. 1 návrhu 

vyhlášky tak, aby bylo v souladu se zákonným 

zmocněním, tedy stanovit jím náležitosti formuláře 

žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, 

nikoli náležitosti žádosti. V této souvislosti 

podotýkáme, že náležitosti žádosti by měly být 

stanoveny na úrovni zákona. Současně doporučujeme, 

aby v písm. a) tohoto ustanovení byla za slovo 

„jméno“ vložena slova „, popřípadě jména,“, aby bylo 

znění jednotlivých ustanovení vyhlášky konzistentní 

(srov. ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) návrhu 

vyhlášky) a souladné i s jinými obdobnými předpisy 

(srov. např. ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 

277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora). 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

4.  
2. K § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme upravit znění § 5 odst. 1 návrhu 

vyhlášky tak, aby nebylo duplicitní k ustanovení § 10 

odst. 1 zákona. 

Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno 

V § 5 odst. 1 je doplněn § 10 odst. 

1 zákona (a to konkrétně v § 5 

odst. 1 písm. b/), nadto byl 

odstavec 1 nově doplněn o 

upřesnění, že ověření znalostí a 
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schopnosti je prováděno "v 

rozsahu potřebném pro výkon 

tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti" 

5.  
3. K § 10 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 10 odst. 3 návrhu vyhlášky 

byla slova „, ke kterým se přihlíží,“ vypuštěna, neboť 

jsou vzhledem k úpravě obsažené v ustanovení § 10 

odst. 2 návrhu vyhlášky redundantní. 

 

Vyhověno jinak 

Návrh bude upraven (na základě 

vypořádání jiné připomínky) 

v tom smyslu, že místo námitek 

bude žadatel mít právo pokračovat 

v písemném testu. V rámci 

pokračování v písemném testu 

bude mít žadatel právo doplnit své 

odpovědi, prozatímně hodnocené 

jako nesprávné, o jejich 

odůvodnění, v rámci kterého bude 

moci argumentovat, proč jsou jeho 

odpovědi správné. V této nové 

úpravě již nebude obsažen institut 

„nepřihlížení“. 

6.  
4. K § 11 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 11 odst. 1 návrhu vyhlášky 

byla za slovo „uspěl“ vložena čárka, neboť ve spojení 

„uspěl nebo neuspěl“ se jedná o poměr vylučovací. 

 

Nevyhověno 

Návrh byl připraven dle čl. 42 

odst. 1 legislativních pravidel 

vlády. 

7.  
5. K § 11 odst. 3 písm. b) návrhu vyhlášky 

Nevyhověno 
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Doporučujeme, aby ustanovení § 11 odst. 3 písm. 

b) návrhu vyhlášky bylo vypuštěno a označení 

písmene a) zrušeno, neboť skutečnost, že se žadatel 

hodnotí stupněm „neuspěl“ za podmínek uvedených 

v písmenu b), je uvedena již v ustanovení § 10 odst. 8 

zákona. 

Úpravu navrženou v připomínce 

považujeme za nepraktickou 

(nepřehlednou z hlediska 

interpreta). 

8.  
6. K § 15 odst. 1 a § 17 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 15 odst. 1 a § 17 odst. 1 

návrhu vyhlášky bylo za slova „stanovení jiného“ 

vloženo slovo „termínu“, neboť spojení „stanovení 

jiného termínu a jiného náhradního termínu“ se 

objevuje již v nadpisu § 15 a lze jej považovat za 

jednoznačnější než variantu s vypuštěním slova 

„termínu“ v první části textu. 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně vyhověno 

Ust. § 15 odst. 1 bude vypuštěno 

(na základě vypořádání jiné 

připomínky) zcela. V § 17 odst. 1 

bude formulace změněna ve 

smyslu připomínky.  

9.  
7. K § 15 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 15 odst. 2 a na dalších 

místech návrhu vyhlášky, kde je odkazováno na 

žádosti a omluvu dle § 15 odst. 1, bylo odkázáno na 

toto ustanovení, případně aby zde byla zavedena 

legislativní zkratka, neboť nepovažujeme za vhodné, 

aby bylo užíváno obecné slovo „žádost“ či „omluva“ 

bez provázání s konkrétním ustanovením. 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně nevyhověno 

Na základě vypořádání jiné 

připomínky bude § 15 odst. 2 

vypuštěn. 

Zkratku „žádost“ nelze zavést, 

neboť návrh vyhlášky též upravuje 

formulář žádosti o zápis do 

seznamu soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů. 

Nadto je žádost o omluvu 

upravena pouze ve dvou 

ustanoveních, předkladatel proto 

nepovažuje zavedení zkratky za 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDHYY)



6 

vhodné, resp. odkaz na § 15 odst. 

1 za potřebný. 

10.  
8. K § 18 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby § 18 odst. 2 návrhu vyhlášky 

zněl takto: „Přílohou protokolu jsou písemný test a 

podklady osvědčující další skutečnosti důležité pro 

průběh a výsledek vstupní zkoušky.“. Návětí 

uvedeného ustanovení v navrhované podobě je 

nevyhovující, neboť sloveso „je“ nelze navázat na 

písmeno b). Na rozdíl od písmene a) je zde totiž užit 

plurál. Současně doporučujeme vypustit slovo 

„popřípadě“, neboť je nadbytečné. Podklady buď 

vzniknou, pak budou přílohou protokolu, nebo 

nevzniknou, pak jeho přílohou nebudou (ponecháním 

slova „popřípadě“ by bylo pouze na uvážení 

příslušného orgánu, zda tyto podklady do přílohy 

vloží, či nikoli). 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

11.  
9. K § 19 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby § 19 návrhu vyhlášky zněl 

takto: „Na rozdílovou zkoušku se použijí ustanovení 

o vstupní zkoušce obdobně.“. V § 19 odst. 1 

navrhovaného znění je pouze parafrázováno 

ustanovení § 12 odst. 2 věty první zákona, což je 

vzhledem k překryvu nežádoucí. Textaci ustanovení § 

19 odst. 2 pak doporučujeme přiblížit znění 

ustanovení § 12 odst. 2 větě druhé zákona, tedy tak, 

jak je navrženo shora. 

Nevyhověno 

V odstavci 1 je nově (v návaznosti 

na jiné připomínky) omezen 

rozsah ověřování znalostí (rozsah 

potřebný pro výkon tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti). 

Odstavec 2 je navržen na základě 

metodiky Úřadu vlády České 

republiky „Příprava návrhů 

právních předpisů. Praktická 

pomůcka pro legislativce“. 
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12.  
10.  K § 21 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 21 odst. 3 návrhu vyhlášky 

byla za slovo „fialové“ doplněna čárka, neboť vždy 

může být užita pouze jedna z uvedených barev. 

Nevyhověno 

Návrh byl připraven dle čl. 42 

odst. 1 legislativních pravidel 

vlády. 

13.  
11. K hlavě IV návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby vzhledem k výše uvedené 

zásadní připomínce č. 2 bylo v hlavě IV návrhu 

vyhlášky výslovně uvedeno, která ustanovení se 

věnují určení způsobu provádění tlumočnického (ve 

smyslu tlumočnického i překladatelského) úkonu a 

která se věnují náležitostem překladatelského úkonu. 

V tomto ohledu pak doporučujeme upravit užívaná 

spojení „překladatel nebo tlumočník“ (užito například 

v návětí § 24 odst. 1, § 24 odst. 1 písm. a) a § 24 odst. 

4 návrhu vyhlášky) tak, aby byla v souladu s výše 

uvedenou zásadní připomínkou, zákonným 

zmocněním a ustanovením § 3 odst. 3 zákona. 

Nevyhověno 

Předkladatel odkazuje na 

vypořádání připomínek č. 1 a 2. 

14.   
12. K § 23 odst. 2, § 24 odst. 3, § 28 odst. 2 a § 29 

návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v § 23 odst. 2, § 24 odst. 3, § 

28 odst. 2 a § 29 návrhu vyhlášky byly varianty slova 

„přetlumočit“ nahrazeny příslušným tvarem slova 

„tlumočit“, neboť zákon ani návrh vyhlášky nestanoví 

obsah pojmu „přetlumočení“. 

 

Vysvětleno 

Je třeba použít slovo v dokonavém 

vidu. Přetlumočená písemnost je 

výsledkem tlumočení. Návrh je 

připomínkován též odbornou 

tlumočnickou a překladatelskou 

obcí, jejíž zástupci podobnou 

připomínku neuplatnil. 
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15.  
13. K návětí § 24 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby v návětí § 24 odst. 1 návrhu 

vyhlášky, popřípadě na jiném vhodném místě, byla 

zavedena legislativní zkratka (např. „úkon“), neboť 

užívaný pojem „úkon“ je v tomto a dalších 

ustanoveních uváděn bez rozlišení, zda jde 

o překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický 

úkon. 

Nevyhověno 

Návrh musí rozlišovat mezi 

tlumočnickým úkonem (a to 

ústním nebo písemným) a 

překladatelským úkonem. Pokud 

by byla zavedena leg. zkratka 

úkon, není takové rozlišení 

možné. Předkladatel má návrh 

v tomto ohledu za přehledný. 

16.  
14. K § 25 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v § 25 odst. 1 návrhu vyhlášky 

vypustit slova „nebo zapisuje“, neboť není jasné, o 

jaký zápis se jedná. Návětí daného ustanovení hovoří 

pouze o označení fyzické nebo právnické osoby nebo 

orgánu veřejné moci, nikoli o jejich zápisu. 

Vyhověno jinak 

Jednalo se o zápis do evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů.  

V návaznosti na vypořádání 

jiných připomínek bude doplněna 

právní úprava způsobu vedení 

evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů. 

17.  
15. K § 25 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v § 25 odst. 1 písm. a) návrhu 

vyhlášky za slovo „jméno,“ vložit slova „popřípadě 

jména, a příjmení,“, aby bylo znění jednotlivých 

ustanovení návrhu vyhlášky konzistentní (viz § 2 odst. 

1 písm. a) a § 18 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky). 

Vyhověno jinak 

Návrh bude (viz vypořádání výše) 

upraven a bude provedena revize 

ve smyslu připomínky. 

18.  
16. K § 28 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Vyhověno 
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Doporučujeme v § 28 odst. 2 návrhu vyhlášky 

slova „překlad nebo tlumočení“ přesunout do návětí 

daného ustanovení. 

Slova „překlad nebo 

přetlumočení“ budou přesunuta do 

úvodní části ustanovení. 

19.  
17. K § 29 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v § 29 odst. 1 návrhu vyhlášky 

vypustit čárku za slovem „úkon“, neboť na tomto 

místě nemá opodstatnění. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

20. Ministerstvo financí Zásadní připomínka: 

 

K § 10 

Lhůtu 60 minut pro uplatnění námitek stanovenou 

v odstavci 1 považujeme za extrémně krátkou, 

přičemž v odůvodnění absentuje jakékoliv její 

zdůvodnění. Za problematickou považujeme rovněž 

možnost, aby ministerstvo stanovilo způsob uplatnění 

námitek jiným způsobem, než je uvedeno ve vyhlášce. 

Způsob uplatnění námitek je podle našeho názoru 

třeba považovat za úpravu průběhu zkoušky a ten má 

podle § 10 odst. 9 stanovit ministerstvo vyhláškou, 

nikoliv jiným způsobem. Uvedená úprava podle 

našeho názoru představuje terciální zmocnění a je 

v rozporu se zmocněním obsaženým v zákoně. 

 

Vyhověno jinak 

Námitky byly míněny tak, že 

žadatel - pokud nezodpověděl 

správně dostatečný počet 

testových otázek - může podat 

námitky, tedy odůvodnit své 

odpovědi na otázky, které byly 

vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl 

obhajovat své odpovědi jako 

správné). 

Návrh bude upraven v tom 

smyslu, že žadatel - pokud 

neodpověděl správně na 

dostatečný počet otázek - může po 

dobu 60 minut pokračovat v testu 

tak, že doplní své odpovědi na 

nesprávně zodpovězené otázky 

tím, že odpovědi vysvětlí (obhájí) 

a ministerstvo následně posoudí, 

zda jsou odpovědi žadatele 

správné. 
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21.  Obecně 

Členění vyhlášky na části považujeme za nadbytečné, 

a to s ohledem na skutečnost, že část první a třetí 

obsahují pouze po jednom paragrafu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Návrh obsahuje desítky paragrafů. 

Předkladatel považuje členění za 

nezbytné. 

22.  K úvodní větě 

Odstranit slovo „odst.“ za slovy „§ 11 odst. 4 a“ a dále 

za textem „§ 27 odst. 6“ odstranit čárku a nahradit ji 

spojkou „a“. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

23.  K § 4 

Doporučujeme spojit odstavce 1 a 2 do jednoho 

odstavce („Vstupní zkouška se koná formou 

písemného testu a je neveřejná.“) a odstavec 3 označit 

jako odstavec 2. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Nevyhověno 

Předkladatel považuje jím nyní 

navržené znění za přehlednější. 

24.  K § 5 

V odstavci 1 písm. b) doporučujeme slovo 

„vykonává“ přesunout až za slovo „činnosti". 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

25.  K § 8 

V odstavci 1 je umožněno žadateli odstoupit od 

vstupní zkoušky, aniž by byly uvedené důvody, 

případně, zda to bude možné bez udání důvodů. 

Doporučujeme tuto skutečnost uvést alespoň 

v důvodové zprávě. Z formálního hlediska bychom 

toto ustanovení spíše zařadili k § 16.  

V odstavci 2 se uvádí, že žadatel může použít během 

písemného testu jako pomůcku právní informační 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Žadatel může od vstupní zkoušky 

odstoupit i bez udání důvodů, tato 

skutečnost bude uvedena 

v odůvodnění. 

Ust. § 8 odst. 1 bude přesunuto do 

§ 4, aby bylo zřejmé, že žadatel 
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systém.  Podle našeho názoru zkoušku mohou skládat 

i osoby bez právního vzdělání, které uvedený systém 

běžně nevyužívají a nejsou v jeho používání zběhlé. 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné umožnit 

i využití tištěného znění příslušných právních 

předpisů, které by si buď žadatel mohl sám donést, 

nebo by byly poskytovány přímo ministerstvem. 

Pokud tato možnost není z nějakého důvodu možná či 

vhodná, doporučujeme  

v důvodové zprávě uvést, z jakého důvodu. 

Tato připomínka je doporučující. 

může od zkoušky odstoupit 

kdykoliv, tedy nikoliv pouze po 

jejím zahájení.  

Užití vlastních tištěných právních 

předpisů ohrožuje účel vstupní 

zkoušky, užití tištěných předpisů 

poskytnutých ministerstvem 

zvyšuje nákladnost organizace 

zkoušek. 

26.  K § 10 

V odstavci 1 doporučujeme odstranit slovo „stručně“, 

neboť tento pojem lze interpretovat různě, což by 

mohlo v souvislosti s ustanovením odstavce 2, podle 

kterého se k námitkám uplatněným v rozporu 

s odstavcem 1 nepřihlíží, působit výkladové a 

aplikační problémy. Navíc nepovažujeme za vhodné 

rozsah námitek limitovat. 

V odstavci 3 doporučujeme zvážit vypuštění vedlejší 

věty „, ke kterým se nepřihlíží,“ – tato skutečnost 

vyplývá podle našeho názoru již z odstavce 2. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Vyhověno jinak 

Návrh bude nově (na základě 

vypořádání jiných připomínek) 

obsahovat namísto právní úpravy 

námitek právní úpravu doplnění 

odpovědi - v této nové právní 

úpravě se nebude vyžadovat 

stručné odůvodňování. 

27.  K § 14 

Vložit písmeno „m“ ve slově „umožňujícím“.  

Současně upozorňujeme, že z předchozího textu 

vyhlášky nevyplývá, že by ministerstvo přidělovalo 

žadatelům nějaká speciální označení. Obdobná 

připomínka platí i pro § 15 a 18. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

28.  K § 15 Nevyhověno 
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V odstavci 2 doporučujeme upravit znění věty 

poslední takto: „Ze žádosti musí být též patrno, čeho 

se žadatel domáhá“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Ustanovení bude na základě 

vypořádání jiné připomínky 

vypuštěno. 

29.  K § 16 

V odstavci 1 doporučujeme za slovo „Omluva“ vložit 

slova „neúčasti žadatele“ a důvody neúčasti, které jsou 

hodny zvláštního zřetele, uvést demonstrativně 

alespoň v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude na základě 

vypořádání jiné připomínky 

vypuštěno. 

30.  K § 17 

V odstavci 2 vložit slovo „se“ před slova „žadatel 

dovolává“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

31.  K § 19 

V odstavci 1 doporučujeme text poznámky pod čarou 

č. 1 uvést na straně, kde se nachází ustanovení § 19. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

32.  K § 24 

V odstavci 4 doporučujeme z důvodu lepší 

srozumitelnosti textu tohoto ustanovení vložit slovo 

„konzultant“ před slovo „posoudil“.  

Tato připomínka je doporučující. 
 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

33.  K § 29 

Dáváme na zvážení, zda by slovo „průvodní“ nemělo 

být v označení obou dokumentů uvedeno s velkým 

písmenem na začátku. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Nevyhověno 

 

34.  K § 37 Vyhověno 
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Doporučujeme odstranit nadpis „Společné 

ustanovení“ pro jeho nadbytečnost. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

 

- Ministerstvo kultury bez připomínek - 

- Ministerstvo obrany bez připomínek - 

- Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

bez připomínek - 

35. Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Doporučujeme pouze v § 17 odst. 2 vložit za slovo 

„kterých“ slovo „se“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

36. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

K části první, § 1 písm. f) 

Doporučujeme prověřit ustanovení § 1 písm. f) a 

případně upravit podle zákonného zmocnění 

uvedeného v ustanovení § 27 odst. 6 zákona tak, aby 

mu odpovídalo. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Ustanovení bylo prověřeno a 

odpovídá zákonnému zmocnění. 

37.   K § 2 odst. 1 písm. k) 

Doporučujeme zrušit ve výše uvedeném ustanovení 

čárku za slovem ,,žádosti“. V případě kumulativního 

výčtu se podle čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády mezi poslední dvě možnosti vloží slovo 

,,a“, před nímž se čárka nepíše. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

38.  K § 10 odst. 1 

Dáváme ke zvážení, zda je především s ohledem na 

další lhůty v právním předpisu lhůta 60 minut pro 

Nevyhověno 

Vyhověno jinak 
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žadatele dostatečná k tomu, aby řádně odůvodnil 

případné námitky proti hodnocení písemného testu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Námitky byly míněny tak, že 

žadatel - pokud nezodpověděl 

správně dostatečný počet 

testových otázek - může podat 

námitky, tedy odůvodnit své 

odpovědi na otázky, které byly 

vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl 

obhajovat své odpovědi jako 

správné). 

Návrh bude upraven v tom 

smyslu, že žadatel - pokud 

neodpověděl správně na 

dostatečný počet otázek - může po 

dobu 60 minut pokračovat v testu 

tak, že doplní své odpovědi na 

nesprávně zodpovězené otázky 

tím, že odpovědi vysvětlí (obhájí) 

a ministerstvo následně posoudí, 

zda jsou odpovědi žadatele 

správné. 

39.  K § 20 odst. 1 

Doporučujeme doplnit s ohledem na ustanovení § 13 

odst. 1 lhůtu, ve které vydá ministerstvo tlumočníkovi 

nebo překladateli průkaz.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Ustanovení § 13 návrhu vyhlášky 

bude bez náhrady vypuštěno na 

základě vypořádání jiné 

připomínky. 

40.  K § 25 odst. 2 

Doporučujeme nahradit slovo ,,dle“ slovem ,,podle“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 
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Na základě vypořádání jiné 

připomínky bude § 25 odst. 2 

vypuštěn. 

41.  K § 28 odst. 2 písm. a) 

Doporučujeme vložit ve výše uvedeném ustanovení za 

slovo písemnost čárku. V případě variant vyjádřených 

v pododstavcích se podle čl. 42 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády píše před spojkou ,,nebo“ čárka. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

42.  K § 29 odst. 1 

Doporučujeme zrušit za slovy ,,považuje úkon“ čárku. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

43.  K § 37 odst. 2 

Doporučujeme nahradit text ,,(§33)“ slovy ,,podle § 

33“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

 

44.  K příloze č. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme prověřit formátování u tabulek 

v příloze č. 1. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Formátování tabulek bude 

prověřeno. 

45. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Obecně k Příloze č. 1: Požadujeme předmětnou 

přílohu upravit tak, aby její znění bylo uvedeno do 

souladu s terminologií a úpravou zákona o vysokých 

školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Pokud 

předkladatel zamýšlel uvést konkrétní magisterské 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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studijní programy, jejichž typické příklady jsou 

uvedeny ve zmíněném nařízení vlády, je třeba je uvést 

s velkým počátečním písmenem, avšak zároveň je 

třeba upozornit, že osoba, která vystudovala byť 

obsahově obdobný studijní program s odlišným 

názvem, nebude takto formulovanou podmínku 

vzdělání splňovat, a proto by bylo vhodné za názvem 

konkrétních studijních programů uvést slova „nebo 

obsahově obdobný studijní program“. Např. v první 

odrážce bodu 1. by měla být slova „překladatelství a 

tlumočnictví“ nahrazena slovy „Překladatelství a 

tlumočnictví nebo obsahově obdobný studijní 

program“. Obdobnou úpravu je nutné provést i u 

studijního programu Právo a právní věda či Filologie. 

U studijního programu Právo a právní věda je před 

jeho názvem ve více částech předmětné přílohy 

uvedeno „v oboru“. Tato slova požadujeme odstranit 

a materiál tak terminologicky sjednotit s nařízením 

vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, 

zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k zákonu 

o vysokých školách. 

Úpravu je třeba také provést u „učitelství jazyka“ 

uvedeném v první odrážce druhé tabulky bodu 1. a u 

„přepisovatelství“ v první odrážce první tabulky bodu 

4. Jelikož je v daných případech myšleno pouze 

obecné zaměření studijního programu, je třeba před 

uvedená slova vložit slova „se zaměřením na“. 

Konkrétně u „učitelství jazyka“ požadujeme uvedená 

slova nahradit slovy „se zaměřením na učitelství 

cizího jazyka“, neboť předpokládáme, že se v daném 

případě předkladateli jednalo pouze o cizí jazyk, a u 
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zmíněného „přepisovatelství“ je třeba slova „zahrnují 

oblast“ nahradit již uvedenými slovy „se zaměřením 

na“. 

Dále také požadujeme v první odrážce třetí tabulky 

bodu 1., první tabulky bodu 3. a třetí tabulky bodu 5. 

zrušit slovo „(inženýrském)“. Inženýrské studijní 

programy totiž nejsou termínem používaným 

zákonem o vysokých školách, kde je definováno 

pouze udělení akademického titulu „inženýr“ (ve 

zkratce „Ing.“) nebo „inženýr architekt“ (ve zkratce 

„Ing. arch.“), který je udělen absolventům určitých 

magisterských studijních programů. 

S ohledem na skutečnost, že se předmětná příloha 

převážně zabývá vzděláním, což je dosti specifická 

kategorie, nabízíme předkladateli případně součinnost 

s formulací některých částí přílohy. 

Tato připomínka je zásadní. 

46.  K Příloze č. 1 bod 2.: V předmětné části požadujeme 

u řádku označeného jako „Požadované vzdělání“ 

v poslední, tedy třetí, odrážce slova „v jazyce českém 

i“ zrušit. Námi uvedený požadavek vyplývá z § 8 odst. 

1 písm. b) zákona č. 354/2019 Sb., o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích, který stanoví, 

že osoba, jejímž rodným jazykem je daný jazyk, je 

povinna absolvovat státní jazykovou zkoušku 

speciální pro obor tlumočnický nebo překladatelský, 

tedy zkoušku z cizího jazyka. Zákon tak neukládá 

povinnost složit „státní jazykovou zkoušku speciální 

v českém jazyce“. K uvedenému dále upozorňujeme, 

že pokud jde o znalost českého jazyka, jeho potřebnou 

úroveň či rovnocenné zkoušky, ty by měla ve smyslu 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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uvedeného zákona stanovit MŠMT vyhláškou. 

Tato připomínka je zásadní 

47.  K Příloze č. 1: Doporučujeme pojem „rodilý mluvčí“ 

užívaný především v bodě 2. a 6. předmětné přílohy 

nahradit jiným pojmem. Zákon o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích v § 7 odst. 4 

definuje rodilého mluvčího jako osobu, která složila 

maturitní zkoušku z českého jazyka, a to bez ohledu 

na to, jaký je rodný jazyk této osoby. Vyhláška však s 

pojmem rodilý mluvčí pracuje v jiném významu 

(osoba, jejíž rodným jazykem je daný jazyk). Jsme si 

vědomi, že v zákoně je uvedena formulace „pro účely 

tohoto zákona“, přesto použití stejného pojmu v jiném 

významu ve vyhlášce nepovažujeme za zcela vhodné. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

48.  Dále nám také není jasný dovětek uvedený u 

zmíněných částí vztahujících se k rodilému mluvčímu, 

který zní: „- získání maturitního vysvědčení“. 

Předpokládáme, že se předkladateli jednalo 

o „vysvědčení o maturitní zkoušce“ ve smyslu § 72 

odst. 3 školského zákona, avšak není nám jasné, zda 

se předkladatel tímto dovětkem snažil navázat na 

„maturitní zkoušku z českého jazyka“ ve smyslu 

zmíněného ustanovení zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích či nikoli. 

Doporučujeme materiál upravit ve smyslu uvedeném 

a dále také doporučujeme předkladateli ověřit, 

zda jsou i v daných bodech splněny požadavky, které 

stanovuje § 8 odst. 1 písm. a) zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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Tato připomínka je doporučující. 

49.  K Příloze č. 1 bod 3. a 6.: Doporučujeme v první 

odrážce druhé tabulky předmětných části materiálu, 

tedy u slov „vysokoškolské vzdělání v jiném 

bakalářském studijním programu“ zrušit slovo 

„jiném“. Uvedené slovo je totiž nadbytečné, neboť 

příloha nepožaduje konkrétní bakalářský studijní 

program. Obdobnou úpravu, tedy zrušit slovo „jiném“, 

doporučujeme provést také v první odrážce první 

tabulky bodu 3., neboť na rozdíl od první odrážky třetí 

tabulky bodu 1. není v rámci daného bodu před tímto 

výskytem jiný magisterský program uveden.  

Tato připomínka je doporučující. 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno jinak 

Slovem ,,jiném“ se v bodu 1. 

odlišuje studium od studia dle 

předchozích. 

V bodě 3. bude bakalářské 

studium vypuštěno zcela. 

50.  K Příloze č. 1 bod 4.: Doporučujeme předkladateli 

zvážit uvedenou formulaci: „vysokoškolské vzdělání 

ve studijním programu humanitního nebo technického 

zaměření“. Studijní programy „humanitního nebo 

technického zaměření“ zákon o vysokých školách 

totiž nezná, neboť tato formulace je velmi obecná. 

V daném ohledu bychom považovali za vhodnější 

přesnější vymezení vzdělání dle odpovídajících 

oblastí vzdělávání dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

51.  K Příloze č. 1 bod 6.: Z předkládaného materiálu nám 

není jasné, co předkladatel zamýšlel zahrnout pod 

výraz „jedné ze studijních specializací“. 

Doporučujeme materiál ve smyslu uvedeném změnit, 

aby nevznikaly obdobné pochybnosti. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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Tato připomínka je doporučující. 

52. Ministerstvo vnitra Obecně: 

 Požadujeme předložený materiál podrobit 

důkladné revizi ve smyslu nadbytečného opakování 

ustanovení zakotvených zákonem č. 354/2019 Sb., o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve 

znění zákona č. 166/2020 Sb. Pomineme-li vymezení 

předmětu právní úpravy, které je veskrze shrnutím 

zmocňovacích ustanovení, návrh obsahuje ustanovení, 

která jsou především opisem předmětného zákona, 

tudíž se jedná o ustanovení zcela nadbytečná (srov. 

např. navrhovaný § 20 odst. 1 vyhlášky a § 11 odst. 1 

zákona, navrhovaný § 26 odst. 2 vyhlášky a § 27 odst. 

1 a 2 zákona či navrhovaný § 28 vyhlášky a § 1 a § 27 

odst. 1 zákona).  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.   

 

Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno jinak, částečně 

vyhověno 

Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky 

stanovuje předmět úpravy – ten 

musí odpovídat zákonným 

zmocněním. Předkladatel 

považuje za potřebné, aby návrh 

vyhlášky ustanovení o předmětu 

úpravy obsahoval (srov. k tomu 

též čl. 48 odst. 1 legislativních 

pravidel vlády). 

Ustanovení § 20 odst. 1 bude na 

základě vypořádání jiné 

připomínky změněno v tom 

smyslu, že bude stanovovat, že 

ministerstvo si před vydáním 

průkazu vyžádá od žadatele, 

soudního tlumočníka nebo 

soudního překladatele fotografii 

(v dosavadním znění se 

v ustanovení navrhovalo stanovit, 

na jakou dobu se průkaz vydává). 

Ustanovení § 26 odst. 2 bude 

vypuštěno. V § 28 návrhu 

vyhlášky se navrhuje stanovit, že 

v tomto ustanovení uvedené 

úkony jsou písemnými úkony, a to 
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tlumočnickými i 

překladatelskými. 

53.  K § 2 odst. 1: 

1. Upozorňujeme, že příslušné zákonné zmocnění v 

§ 11 odst. 6 zákona č. 354/2019 Sb. stanoví, že 

„náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu 

tlumočníků a překladatelů stanoví ministerstvo 

vyhláškou a formulář zároveň uveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“. V souladu s tímto 

ustanovením by tak vyhláškou, resp. navrhovaným 

ustanovením měly být stanoveny náležitosti 

formuláře žádosti, nikoli obecně náležitosti 

žádosti. Lze dodat, že i dle navrhovaného § 1 písm. 

a) má vyhláška upravovat náležitosti formuláře 

žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a 

soudních předkladatelů (ani zde není uveden 

požadavek na obecné náležitosti žádosti). Některé 

navrhované náležitosti žádosti se pak překrývají, 

nebo jsou v rozporu s náležitostmi žádosti (podání) 

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (viz § 45 odst. 1 ve spojení 

s § 37 odst. 2 správního řádu). Jedná se o 

náležitosti dle písmen a) až c) a l). Stanovení 

těchto náležitostí je tak buď nadbytečné (při 

správné formulaci návětí – viz níže), anebo 

představuje odchylku od správního řádu (dle 

správního řádu fyzická osoba uvede v podání 

jméno a příjmení, nikoli však i rodné příjmení). 

Od náležitostí daných správním řádem se přitom 

lze odchýlit, avšak pouze na úrovni zákona, nikoli 

prováděcím právním předpisem („obecné“ 

náležitosti je tak nutné sjednotit s náležitostmi dle 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno jinak 

Podle zmocňovacího ustanovení 

musí vyhláška stanovit náležitosti 

formuláře žádosti o zápis do 

seznamu soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů. Vyhláška 

tedy má stanovovat náležitosti 

formuláře - jeho jednotlivé 

kolonky. Pokud v § 37 odst. 2 

správního řádu je např. stanoveno, 

že z podání musí být patrno, kdo 

je činí, nevyplývá z takové 

úpravy, jakými všemi údaji se má 

žadatel identifikovat (např. 

akademický titul). 

Dále předkladatel uvádí 

k duplicitám následující. 

Pokud jde o kontaktní adresu, 

jedná se o kontaktní adresu ve 

smyslu § 16 odst. 1 písm. d) 

zákona, nikoliv o adresu pro 

doručování ve smyslu § 37 odst. 2 

ve spojení s § 19 odst. 4 správního 

řádu.  

Návrh vyhlášky bude doplněn 

takovým způsobem, aby byla 

vyžadována adresa pro 
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správního řádu). Se zakotvením náležitostí dle 

písmen a) až c) a l) proto nesouhlasíme 

a požadujeme jejich vypuštění.  

2. Dále považujeme za žádoucí, aby bylo v návětí 

ustanovení uvedeno, že žádost, resp. formulář 

žádosti obsahuje ostatní náležitosti vedle 

náležitostí stanovených správním řádem. Úvodní 

část ustanovení pak s ohledem na výše uvedené 

požadujeme upravit následovně: „Formulář 

žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a 

překladatelů obsahuje vedle náležitostí žádosti 

stanovených správním řádem“. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

 

doručování a aby byl zřejmý 

rozdíl mezi adresou pro 

doručování a kontaktní adresou. 

Údaje podle odstavce 1 písm. e) a 

k) však vyžadovaný nebudou, 

protože identifikátor datové 

schránky a údaj o zápisu do 

seznamu soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů si správní 

orgán opatří sám. 

54.  K § 2 odst. 2: 

 Obdobně jako u předchozí připomínky 

upozorňujeme, že v souladu s příslušným zákonným 

zmocněním by vyhláškou měly být stanoveny 

náležitosti formuláře žádosti, nikoli obecně náležitosti 

žádosti. Domníváme se proto, že stanovení povinnosti 

připojit k žádosti příslušné podklady překračuje 

předmětné zákonné zmocnění, neboť stanovení 

povinnosti připojit k žádosti podklady (za vhodnější 

přitom považujeme použití slova „doklady“) 

prokazující splnění podmínek pro výkon tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti není stanovením 

náležitostí formuláře žádosti. Ustanovení tedy 

požadujeme vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.   

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Předkladatel považuje zmocnění 

za dostatečné (srov. např. 

vyhlášku č. 191/2017 Sb. a 

zmocňovací ustanovení v 

insolvenčním zákonu). 

Místo slova "podklady" bude 

použito slovo "doklady". 

55.  K § 4 až 19: Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno, částečně nevyhověno 
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1. Dle odůvodnění se vstupní zkouška koná po 

zahájení správního řízení, přičemž samotný 

zkouškový proces není správním řízením a úkony 

činěné v rámci zkouškového procesu jsou úkony 

ve smyslu § 158 odst. 1 správního řádu. 

Považujeme za nutné uvést, že na úkony dle § 158 

odst. 1 správního řádu se dle tohoto ustanovení 

obdobně aplikuje i § 154 správního řádu, který 

stanovuje obdobné použití některých ustanovení 

části druhé (např. § 37 upravující podání) a třetí 

správního řádu a přiměřené použití i dalších 

ustanovení správního řádu, pokud jsou při 

předmětném postupu potřebná. Není tak zcela 

zřejmá povaha zkouškového procesu a úkonů 

činěných v jeho rámci. Přestože odůvodnění 

uvádí, že se jedná o úkony dle § 158 odst. 1 

správního řádu, tak navržená úprava obsahuje 

podstatné odchylky od správního řádu, resp. od 

ustanovení, která se na úkony podle § 158 odst. 1 

správního řádu použijí na základě obdobné 

aplikace § 154 správního řádu. Odchylky od 

správního řádu lze přitom činit pouze na úrovni 

zákona, nikoli na úrovni prováděcího právního 

předpisu. Dané požadujeme vyjasnit. 

2. Navržená úprava se odchyluje zejména od § 37 

správního řádu, kdy v odstavci 2 jsou stanoveny 

náležitosti podání, stanovení náležitostí podání 

v hlavě II návrhu je tak nadbytečné. V odstavci 3 

tohoto ustanovení správního řádu je zakotven 

postup při odstraňování vad podání, a tudíž je 

normování odchylného postupu v případě vad 

podání (např. že se k danému podání nepřihlíží) 

Zkouškový proces probíhá po 

zahájení správního řízení, které se 

zahajuje na základě žádosti o zápis 

do seznamu soudních tlumočníků 

a soudních překladatelů. 

Vyhláška má být vydána mj. na 

základě zmocnění obsaženého v 

§ 10 odst. 9 zákona o soudních 

tlumočnících a soudních 

překladatelích. Připomínka 

přehlíží, že ze zvláštního zákona 

(zvláštního ve vztahu ke 

správnímu řádu) vyplývá, že 

otázky týkající se zkoušek lze 

upravit vyhláškou, a to odchylně. 

Navzdory výše uvedenému 

Ustanovení o náležitostech podání 

budou z hlavy II vypuštěna. 

Ustanovení o nepřihlížení budou 

zachována, neboť z hlediska 

předkladatele, který má 

administrovat zkoušky, je právní 

úprava obsažená ve správním řádu 

neaplikovatelná. Věcně je tato 

úprava opodstatněna požadavkem 

na nižší administrativní náročnost 

zkouškového procesu, přičemž 

odpovídá zákonnému zmocnění. 

Pokud jde o zkoušky, není se 

žadateli vedeno správní řízení. 
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nevhodné. V § 37 odst. 4 správního řádu jsou dále 

jasně uvedeny také formy podání. Uvedené platí 

za předpokladu, že úkony v rámci zkouškového 

procesu jsou skutečně úkony podle § 158 odst. 1 

správního řádu. Pokud se tedy má v rámci 

zkouškového procesu jednat o úkony ve smyslu § 

158 odst. 1 správního řádu, nemůže být úprava 

zkouškového procesu obsažená v této vyhlášce 

odchylná od správního řádu z důvodů výše 

uvedených. Odchylky (resp. nadbytečnosti) od 

správního řádu tak požadujeme vypustit, 

popřípadě věc jinak vysvětlit či upravit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

 

Zkoušková procedura není 

správním řízením. 

  

56.  K § 5: 

 Požadujeme, aby součástí vstupní tlumočnické 

a překladatelské zkoušky bylo  

i ověření znalostí nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o 

přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují 

v informačních systémech veřejné správy, ve znění 

nařízení vlády č. 100/2007 Sb., a aby se tato 

skutečnost odpovídajícím způsobem promítla i do 

poznámky pod čarou č. 1. 

 Podle navrhovaného ustanovení § 5 se 

testovými otázkami ověřuje zejména znalost právních 

předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo 

překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy, ve 

kterých se vykonává tlumočnická nebo překladatelská 

činnost. V poznámce pod čarou se odkazuje např. na § 

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, 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky je nyní 

formulován tak, že právní úprava 

nařízení č. 100/2007 Sb. je v této 

formulaci zahrnuta.  

Uvedené nařízení se však zjevně 

týká jen některých jazyků a 

předkladatel proto nepovažuje za 

vhodné, aby bylo výslovně 

uvedeno v právní úpravě platné 

pro všechny jazyky. 

V poznámce pod čarou jsou nyní 

výslovně uvedena ustanovení 

právního řádu týkající se osob, 

které jsou znevýhodněny – 

předkladatel považuje za 

potřebné, aby v poznámce pod 
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a ustanovení § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Již při projednávání návrhu zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích Ministerstvo 

vnitra opakovaně uplatňovalo připomínku, aby 

součástí souboru právních předpisů pro ověřování 

znalostí pro výkon tlumočnické a překladatelské 

činnosti byla zařazena i znalost nařízení vlády č. 

594/2006 Sb. 

 Požadavek byl odůvodněn skutečností, že 

správnost údajů o jménu a příjmení fyzické osoby v 

informačních registrech veřejné správy považujeme za 

základní předpoklad poskytování objektivních 

informací těchto systémů a „ztotožnění“ osob. Nynější 

rozdílná praxe překladatelů může vést (a někdy i vede) 

k tomu, že stejná fyzická osoba je v těchto registrech 

vedena s odlišným jménem a příjmením. Zákon č. 

354/2019 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021, 

stejně jako předložený návrh vyhlášky, však uvedené 

neřeší. Proto vznášíme opětovně požadavek na 

zařazení nařízení vlády do seznamu právních 

předpisů, jejichž znalost se bude při tlumočnické a 

překladatelské činnosti ověřovat.  

 Považujeme za vhodné, aby se tento 

požadavek promítl i do poznámky pod čarou č. 1. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.     

čarou byla taková ustanovení 

výslovně zmíněna. 

57.  K § 10: 

1. Podotýkáme, že úprava navržená v hlavě II v 

některých případech zřejmě překračuje zákonné 

zmocnění uvedené v § 10 odst. 9 zákona č. 

Vyhověno jinak 

Námitky byly míněny tak, že 

žadatel - pokud nezodpověděl 

správně dostatečný počet 
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354/2019 Sb., dle kterého způsob vykonání 

vstupní zkoušky, její formu, obsah a průběh 

stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

Domníváme se, že zákonné zmocnění nepokrývá 

především úpravu námitek dle § 10 vyhlášky (tato 

úprava zřejmě nebude spadat do „průběhu“ 

zkoušky). Námitky se upravují jakožto zvláštní 

opravný prostředek proti hodnocení obecné části 

vstupní zkoušky (písemného testu) Ministerstvem 

spravedlnosti. Dle našeho názoru jde přitom  

o otázku, která vyžaduje úpravu na úrovni zákona, 

obdobně jako je upravena např. možnost 

opakování zkoušky nebo výkonu zkoušky v jiném 

termínu (srov. § 10 odst. 4 až 7 předmětného 

zákona). Vyhláška v tomto případě zákonnou 

úpravu neprovádí, ale doplňuje, což odporuje 

povaze odvozené normotvorby a zejména čl. 78 

a čl. 79 Ústavy.  

2. Úprava námitek obsahuje i řadu odchylek od 

správního řádu a není jasný jejich procení režim. 

Dle § 10 odst. 1 se námitky uplatňují 

prostřednictvím programového vybavení, které 

Ministerstvo spravedlnosti zpřístupnilo žadateli, 

nebo jiným způsobem určeným tímto 

ministerstvem (a to písemně, se stručným 

odůvodněním). Dle § 10 odst. 2 vyhlášky se 

k námitkám uplatněným v rozporu s odstavcem 1 

nepřihlíží. Ustanovení tak stanovuje formu podání 

odlišně od § 37 odst. 4 správního řádu a 

představuje tak odchylku od správního řádu. 

3. Dle našeho názoru není rovněž upraven důsledek 

důvodně uplatněných námitek žadatelem, když § 

testových otázek - může podat 

námitky, tedy odůvodnit své 

odpovědi na otázky, které byly 

vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl 

obhajovat své odpovědi jako 

správné). 

Návrh bude upraven v tom 

smyslu, že žadatel - pokud 

neodpověděl správně na 

dostatečný počet otázek - může po 

dobu 60 minut pokračovat v testu 

tak, že doplní své odpovědi na 

nesprávně zodpovězené otázky 

tím, že odpovědi vysvětlí (obhájí) 

a ministerstvo následně posoudí, 

zda jsou odpovědi žadatele 

správné. 

Pokud ministerstvo na základě 

posouzení doplnění odpovědi 

změní hodnocení testu, projeví se 

to pozitivně ve sféře žadatele 

(jestliže na základě tohoto 

posouzení bude mít žadatel 

dostatečný počet správně 

zodpovězených otázek). 
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10 odst. 3 vyhlášky pouze stanoví, že Ministerstvo 

spravedlnosti o posouzení námitek žadatele 

písemně vyrozumí. Není však zřejmé, bude-li mu 

umožněno vykonání zkoušky v jiném termínu, 

popř. bude-li výsledek hodnocení písemného testu 

změněn. Výše popsané nedostatky ustanovení 

nelze akceptovat  

a požadujeme § 10 vypustit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

 

58.  K § 13: 

 Úprava osvědčení dle § 13 vyhlášky taktéž 

nespadá do „průběhu“ zkoušky, tedy překračuje 

zákonné zmocnění uvedené v § 10 odst. 9 zákona č. 

354/2019 Sb. K tomuto institutu dále uvádíme, že nám 

není zřejmé, proč je vydávání předmětného osvědčení 

vůbec zakotveno. Povinnost vydávat předmětné 

osvědčení vyplývá až z této vyhlášky (zákon s ním 

nepočítá). O zkoušce se přitom sepisuje i protokol (viz 

§ 18 vyhlášky). Požadujeme proto vypuštění § 13 z 

předkládané vyhlášky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.       

 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

59.  K § 15: 

1. Úprava opakování vstupní zkoušky soudního 

tlumočníka nebo soudního překladatele 

a stanovení jiného termínu a jiného náhradního 

termínu dle § 15 a násl. vyhlášky je nesouladná se 

správním řádem. Dle § 15 odst. 1 se předmětné 

žádosti podávají (pouze) písemně.  Ustanovení tak 

stanovuje formu podání odlišně (resp. stanovuje 

Vyhověno jinak  

Ustanovení § 15 bude vypuštěno. 
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jedinou možnou formu podání) od § 37 odst. 4 

správního řádu.  

2. Nadbytečné stanovení náležitostí pak obsahuje 

ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky, dle kterého „z 

žádosti a z omluvy musí být patrno, kdo ji činí, a 

musí být datována  

a podepsána (…) Ze žádosti musí být též patrno, 

co se navrhuje.“. Podle § 37 odst. 2 správního řádu 

přitom musí z podání být patrno, kdo je činí, které 

věci se týká a co se navrhuje. Další náležitostí je 

pak podpis osoby, která je činí. Úprava těchto 

náležitostí  

v § 15 odst. 2 vyhlášky by tak v případě, že by se 

jednalo o úkony dle § 158 správního řádu, byla 

nadbytečná. Požadujeme ustanovení revidovat. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

 

60.  K § 17: 

 V § 17 odst. 2 je stanoveno, že se v případě vad 

předmětných žádostí k těmto nepřihlíží. Ustanovení 

tedy obdobně stanoví odlišný postup při odstraňování 

a řešení vad podání než je uveden v § 37 odst. 3 

správního řádu (srov. „nemá-li podání předepsané 

náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní 

orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve 

k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou 

lhůtu“) a je v konečném důsledku v rozporu se 

správním řádem. Požadujeme ustanovení upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.       

 

Nevyhověno 

K vypořádání předkladatel 

odkazuje na vypořádání 

připomínky č. 55. 

61.  K § 18: Vyhověno 
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 Upozorňujeme, že není zřejmá povaha 

protokolu o průběhu vstupní zkoušky soudního 

tlumočníka nebo soudního předkladatele upraveného 

v ustanovení § 18 vyhlášky, podle našeho názoru se 

nejedná o protokol ve smyslu § 18 správního řádu; na 

předmětné ustanovení neodkazuje ani § 154 správního 

řádu. Požadujeme tuto skutečnost náležitě objasnit v 

odůvodnění. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.   

V odůvodnění bude vysvětleno, že 

se nejedná o protokol ve smyslu § 

18 správního řádu, ale že se jedná 

o speciální úpravu protokolu o 

průběhu vstupní zkoušky 

tlumočníka nebo překladatele, 

který obsahuje jiné náležitosti než 

protokol dle § 18 správního řádu. 

62.  K § 20 odst. 1: 

 Není nám zřejmé, co znamená, že se soudnímu 

tlumočníkovi nebo soudnímu překladateli průkaz vydá 

„na dobu výkonu tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti“ (zda je tato doba předem známa či nikoli, 

zda má jít o dobu platnosti průkazu, popřípadě jak 

vykládat předmětné ustanovení). Dle příslušného 

zákonného zmocnění uvedeného v § 11 odst. 4 zákona 

č. 354/2019 Sb. stanoví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou postup při vydávání průkazu, jednotný vzor 

průkazu a jeho náležitosti. S ohledem na nejasnosti 

ohledně výkladu tohoto ustanovení máme též 

pochybnosti, zda je předmětné ustanovení pokryto 

příslušným zákonným zmocněním, či nikoli. 

Požadujeme proto dané vyjasnit, případně ustanovení 

upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.       

 

Vyhověno 

Návrh bude změněn v tom 

smyslu, že bude stanoveno, kdo 

vydává průkaz tlumočníka nebo 

překladatele (předkladatel) s tím, 

že žadatel poskytne předkladateli 

před vydáním průkazu svou 

fotografii (podobenku). 

63.  Doporučující připomínky: 

 

K § 2 odst. 1 písm. a): 

Vyhověno jinak 

Bude uvedeno „případně jména“. 
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 V uvedeném ustanovení doporučujeme za 

slovo „jméno“ vložit slova „, popřípadě jména,“, a to 

v návaznosti na § 13 a § 18 odst. 1 písm. a) 

předkládané vyhlášky a rovněž v souvislosti s jinými 

evidencemi, které tuto formulaci taktéž používají. 

 

 

64.  K § 2 odst. 1 písm. e): 

 Ve vztahu k požadavku na uvedení 

identifikátoru datové schránky upozorňujeme na 

úpravu § 18 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

dle něhož orgán veřejné moci, který při své činnosti 

využívá některé referenční údaje vedené v registru 

obyvatel, je oprávněn rovněž využívat údaj o typu a 

identifikátoru datové schránky. K využití je rovněž 

údaj o adrese, na kterou mají být doručovány 

písemnosti. Dané ustanovení by mohlo být využitelné 

též v předmětném případě, kdy by tyto údaje nemusely 

být specifikovány v žádosti. 

 

Vyhověno 

Náležitostí formuláře žádosti již 

nebude identifikátor datové 

schránky. Žadatel bude mít 

možnost uvést jinou adresu pro 

doručování. 

65.  K § 2 odst. 1 písm. h): 

 Upozorňujeme, že možnost sdělení kontaktní 

adresy je již normována v písmeni b) daného 

ustanovení. Pokud se má jednat o jiný druh kontaktní 

adresy, je nutné zvolit jiný pojem. V opačném případě 

doporučujeme slova „případně kontaktní adresu,“ 

vypustit. 

 

Vyhověno jinak 

Materiál bude upraven, aby se 

úprava neopakovala. 

66.  K § 5 odst. 3: 

 Doporučujeme odstavec 3 formulovat ve 

znění: „Testové otázky jsou neveřejné.“. Slovní 

Nevyhověno 
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spojení „vyřadit z užívání“ se typicky vztahuje 

k fyzickým předmětům, avšak testové otázky spíše 

„nejsou užívány či pokládány“. Obecně se pak 

domníváme, že je dostatečně zřejmé, že zveřejněné 

testové otázky nejsou otázkami aktuálními a jedná se 

pouze o příklad toho, jakým způsobem jsou dané 

otázky pokládány.  

 

67.  K § 10 odst. 2 a 3: 

 Aniž bychom odhlédli od zásadních 

připomínek uplatněných k ustanovení § 10, 

upozorňujeme i na legislativní nedokonalost 

navrženého ustanovení. 

1. Jelikož odstavec 2 předmětného ustanovení jasně 

stanoví, že k námitkám uplatněným v rozporu 

s odstavcem 1 se nepřihlíží, je zcela nadbytečné 

v odstavci 3 uvádět, že Ministerstvo spravedlnosti 

posoudí námitky, ke kterým se přihlíží. 

Doporučujeme slova „, ke kterým se přihlíží,“ 

vypustit. 

2. Dále doporučujeme v odstavci 3 větu druhou 

vypustit a obsahově ji přenést do odstavce 2 ve 

znění: „O této skutečnosti žadatele ministerstvo 

vyrozumí.“. Danou změnou dojde k jasnému 

rozdělení na odstavec upravující námitky, ke 

kterým se nepřihlíží, a na odstavec obsahující 

úpravu posouzení námitek, ke kterým se přihlíží. 

 

Vyhověno jinak 

Právní úprava námitek v návrhu 

vyhlášky bude zrušena a 

nahrazena (viz vypořádání výše). 

68.  K § 11 odst. 1: 

 Dáváme na zvážení možnost vypuštění 

odstavce 1. Skutečnost, že je žadatel hodnocen 

Nevyhověno 

Úprava navržená připomínkovým 

místem je nepraktická 

(nepřehledná pro interpreta právní 
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stupněm uspěl nebo stupněm neuspěl, dle našeho 

názoru jasně plyne ze dvou zbývajících odstavců. 

 

úpravy). Dále k tomu srov. např. § 

12 odst. 1 vyhlášky č. 312/2007 

Sb., § 12 odst. 1 vyhlášky č. 

277/2012 Sb. a § 8 odst. 1 

vyhlášky č. 197/1996 Sb. (jde o 

běžnou úpravu).  

69.  K § 14: 

1. Doporučujeme větu první uvést ve znění: 

„Ministerstvo uveřejní výsledky vstupní zkoušky 

na svých internetových stránkách.“, a to v souladu 

s uvedeným odůvodněním i v zájmu větší 

přesnosti a přehlednosti pro adresáty právní 

normy. 

2. Není nám zcela zřejmý význam věty druhé, která 

zní: „Ministerstvo při uveřejnění rozliší žadatele 

označením, které mu přidělilo.“. Domníváme se, 

že se má jednat o označení, které žadatel obdržel 

při zahájení vstupní zkoušky za účelem 

anonymizovaného zpracování a vyhodnocení 

zkoušky. Nevíme však, proč by výsledek neměl 

být zveřejněn pod jménem žadatele.  

Doporučujeme danou větu upravit, popř. ji 

vypustit. Pro úplnost doplňujeme, že „označení“ je 

nutné vyjasnit i s ohledem na další ustanovení 

předkládané vyhlášky, která jej používají (viz 

např. § 15 a § 18). 

 

Částečně nevyhověno, částečně 

vysvětleno 

1. Slova „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup“ jsou konvenčním 

legislativním vyjádřením. 

2. Jedná se o označení přidělovaná 

za účelem zachování anonymity 

žadatelů (shodná praxe je 

v případě zkoušek dle vyhlášky č. 

312/2007 Sb.), jedná se např. o 

příslušné číslo jednací. 

70.  K § 15 odst. 3: 

 Doporučujeme ustanovení přeformulovat, 

např. na následující znění: „K žádosti musí být 

připojen doklad o zaplacení poplatku za umožnění 

vykonání vstupní zkoušky a za umožnění vykonání 

Nevyhověno  

Ustanovení § 15 bude vypuštěno 

na základě vypořádání jiné 

připomínky. 
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vstupní zkoušky v jiném náhradním termínu. Dále je 

nutné připojit přílohy, kterých se žadatel dovolává.“. 

 

71.  K § 16 a 17: 

 Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že 

ustanovení upravující včasnost podání omluvy, 

žádosti o opakování vstupní zkoušky a žádosti o 

stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu jsou 

formulována značně vágně a bude dle našeho názoru 

obtížné včasnost podání prokázat. Domníváme se, že 

úprava přinese výkladové nejasnosti a doporučujeme 

zvážit její revizi. Celková neurčitost je podpořena i 

dokládáním důvodů, které jsou „hodny zvláštního 

zřetele“ (byť se jedná o pojem užívaný prováděným 

zákonem). I z těchto důvodů by měla být uvedena do 

souladu se správním řádem, viz výše uvedené zásadní 

připomínky. 

 

Nevyhověno 

Jde o řešení převzaté z § 11 odst. 

2 vyhlášky č. 312/2007 Sb. Lhůta 

bez zbytečného odkladu je 

pořádkovou lhůtou, jde o 

standardní řešení. 

Důvody hodné zvláštního zřetele 

jsou pojmem § 10 odst. 7 zákona o 

soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích. Tento pojem je 

převzat z § 24 odst. 5 zákona č. 

312/2006 Sb. 

Jde o standardní úpravu, kterou 

ministerstvo aplikuje léta bez 

výkladových problémů. 

Navržená právní úprava vhodné 

postihuje předmět právní úpravy, 

resp. upravenou problematiku. 

72.  K § 17 odst. 3: 

 Větu poslední doporučujeme přeformulovat. 

Slovní spojení „popis důvodu nepřihlížení“ není 

v právním řádu užíváno. Navrhujeme použít např. 

slova: „Vyrozumění obsahuje stručný popis 

skutečností, pro které nebylo k žádosti nebo k omluvě 

přihlíženo.“. 

 

Nevyhověno 

Použitá formulace je konvenčním 

legislativním vyjádřením 

používaným v právním řádu (srov. 

např. § 69 odst. 2 tr. řádu, § 115 

odst. 2 písm. b/ zákona č. 

435/2004 Sb., § 234 odst. 3 písm. 
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o/ zákona č. 240/2013 Sb., § 4 

odst. 7 zákona č. 168/1999 Sb.). 

73.  K § 19 odst. 2: 

 Navrhujeme odstavec 2 formulačně upravit, 

neboť navrhované ustanovení není příliš legislativně 

zdařilé. Odstavec 2 by tak mohl znít např.: „Při konání 

rozdílové zkoušky se postupuje podle ustanovení 

upravujících výkon vstupní zkoušky obdobně.“. 

 

Nevyhověno 

Formulace použitá v návrhu je 

standardní, srov. např. § 165 odst. 

2 věta druhá a § 172 zákoníku 

práce. Znění navržené 

v připomínce nadto vede 

k nežádoucímu významovému 

posunu. 

74.  K § 21 odst. 2: 

 Dáváme na zvážení v zájmu zachování 

jednotného vzhledu tlumočnické a překladatelské 

pečeti, zda příjmení vždy nepsat velkými písmeny. 

Tento postup bude pro odlišení jména od příjmení 

záhodno využít vždy. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

75.  K § 24 odst. 1 písm. e) a § 24 odst. 4: 

 Dle našeho názoru by bylo příhodné daná 

ustanovení spojit. Písmeno e) by tak obsahovalo: 

„označení konzultanta, pokud jej překladatel nebo 

tlumočník přibral k posouzení zvláštních dílčích 

otázek, důvod jeho přibrání a údaj, které zvláštní dílčí 

otázky posoudil,“. 

 

Nevyhověno 

V překladatelské nebo 

tlumočnické doložce bude údaj, 

zda překladatel nebo tlumočník 

přibral nebo nepřibral konzultanta 

dle § 24 odst. 1 písm. e). Teprve 

pokud překladatel nebo tlumočník 

přibral konzultanta, aplikuje se § 

24 odst. 4 vyhlášky. 

Údaje, které by musely být dle § 

24 odst. 1 písm. e) (nově písmeno 

d/) uváděny, by byly čtyři (zda byl 

přibrán konzultant, který, co 
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posuzoval a důvod přibrání) – 

takové ustanovení by dle 

předkladatele nebylo dostatečně 

přehledné. 

76.  K § 28 odst. 1: 

 Dle ustanovení lze překladatelským úkonem 

nebo písemným tlumočnickým úkonem provést přepis 

výstupu odposlechu nebo záznamu 

telekomunikačního provozu (dále jen „odposlech“) 

nebo jeho předklad (dále jen „přepis odposlechu“). 

Domníváme se, že je druhá legislativní zkratka chybná 

a že by měla znít spíše „překlad odposlechu“. 

Ustanovení by dávalo větší smysl. 

 Tuto změnu by bylo nutné promítnout i do 

navazujících ustanovení. 

 

Vyhověno jinak 

V návrhu vyhlášky bude 

používána legislativní zkratka 

„přepis nebo překlad odposlechu“, 

a to na základě vypořádání jiné 

připomínky. 

Legislativní zkratka „přepis 

odposlechu“ se vztahovala na 

přepis i překlad. 

77.  K § 35: 

 Upozorňujeme, že dle navrhovaného § 33 odst. 

1 se revize tlumočnického úkonu provádí jako revizní 

tlumočení nebo revizní vyjádření k tlumočení. 

Doporučujeme § 35, který pojednává o revizním 

vyjádření k tlumočnickému úkonu, přeformulovat. 

 Tuto připomínku obdobně vtahujeme i k § 36 

odst. 2, který navazuje na § 33 odst. 2. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

78.  K § 36 odst. 1: 

 Revizní překlad se má provádět, pokud je to 

nutné z hlediska jazykového nebo překladatelského. 

Revizní tlumočení se však uskuteční, pokud to je 

potřebné z hlediska jazykového a tlumočnického, viz 

navrhovaný § 34 odst. 2. Doporučujeme tento 

nesoulad vyjasnit. 

Vyhověno jinak 

Je třeba rozlišovat, kdy má být 

použita spojka „a“ a kdy má být 

použita spojka „nebo“.  

Spojka „a“ je použita v § 35 a v § 

36 odst. 2 neboť tato ustanovení 
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 upravují posudek, resp. 

posouzení. Posudek, resp. 

posouzení, se provádějí vždy 

z obou hledisek (jazyková a 

tlumočnické, případně 

překladatelské). 

Spojka nebo je použita v § 36 odst. 

1 a bude doplněna do § 34 odst. 2, 

neboť tato ustanovení se týkají 

vyjádření – je-li to třeba z hlediska 

jednoho (jazykového) nebo 

druhého (tlumočnického, anebo 

překladatelského), činí se 

vyjádření. 

79.  Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

Obecně: 

 Návrh je členěn na části, navrhujeme však 

neuvádět označení jednotlivých částí tučně. 

 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

80.  K úvodní větě: 

 Doporučujeme slova „§ 11 odst. 4 a odst. 6“ 

nahradit slovy „§ 11 odst. 4 a 6“. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

81.  K § 1 písm. d): 

S ohledem na další obsah vyhlášky 

doporučujeme za slovo „tlumočníka“ vložit slova 

„nebo překladatele“. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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82.  K § 2 odst. 1 písm. b): 

 Navrhujeme za slova „místa pobytu“ vložit 

slova „na území České republiky“, srov. § 11 odst. 1 

písm. d) správního řádu. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

83.  K § 2 odst. 1 písm. g): 

 S ohledem na právní jistotu adresátů dané 

normy doporučujeme za slova „o zápis“ vložit slovo 

„této“. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

84.  K § 5 odst. 1 písm. a) – k poznámce pod čarou č. 1: 

 Pro nadbytečnost navrhujeme vypustit 

v poznámce pod čarou č. 1 čárku za slovy „jménu a 

příjmení“. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

85.  K § 15 odst. 3: 

 Slovo „musejí“ doporučujeme nahradit slovem 

„musí“. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení § 15 bude vypuštěno 

bez náhrady na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

86.  K § 17 odst. 2: 

 Za slovo „kterých“ navrhujeme vložit 

chybějící slovo „se“. 

 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

87.  K § 25 odst. 1 písm. a): 

 Doporučujeme za slova „popřípadě též“ vložit 

slova „informaci o tom“. Ustanovení se stane více 

přehledným. 

 

Nevyhověno 

Ustanovení bude na základě 

vypořádání jiné připomínky 

vypuštěno. 

88.  K příloze č. 1: 

1. Upozorňujeme na nekompletnost hned několika 

tabulek, ve kterých zjevně chybí části textu. 

Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno 
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V tomto smyslu doporučujeme přílohu č. 1 

revidovat. 

2. V prvním bodě „1. Požadované vzdělání a 

požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka 

do seznamu tlumočníků a překladatelů“ druhé 

tabulce navrhujeme za slova „po ukončení 

vysokoškolského studia)“ doplnit tečku. 

3. Ve třetím bodě „3. Požadované vzdělání a 

požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka 

nebo překladatele českého znakového jazyka 

do seznamu tlumočníků a překladatelů“ 

navrhujeme ve druhé tabulce překontrolovat text, 

který obsahuje požadované vzdělání a kvalifikační 

akreditovaný kurz, viz např. „Národní soustavy 

kvalifikací400“ a nejednotné užívání pomlček. 

4. Nejsme si jisti správností textu v nadpise pátého 

bodu „5. Požadované vzdělání a požadovaná 

délka praxe pro zápis překladatele do seznamu 

jako tlumočníků a překladatelů“. 

Doporučujeme jej podrobit revizi. 

 

Tabulky jsou kompletní 

(předkladatel jejich úplnost 

překontroloval). V ostatním bude 

materiál upraven ve smyslu 

připomínky. 

89. Ministerstvo zahraničních 

věcí 

1) K § 16 odst. 1: 

Vzhledem k použité formulaci dvou kategorií důvodů 

k omluvě neúčasti na vstupní zkoušce (tj. „vážných 

důvodů“ a „důvodů hodných zvláštního zřetele“), 

MZV považuje za nezbytné upřesnit rozdíl mezi 

oběma kategoriemi.  

 

Odůvodnění: Původní návrh zákona obsahoval pouze 

jednu kategorii „závažných důvodů“, a to 

v souvislosti s vyškrtnutím a výmazem ze seznamu 

tlumočníků (§ 26 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních 

Částečně vyhověno, částečně 

vysvětleno 

Rozdíl mezi těmito kategoriemi 

důvodů dle § 10 odst. 6 a 7 zákona 

č. 354/2019 Sb. bude vyjasněn 

v rámci odůvodnění k této 

vyhlášce (jde o termíny převzaté z 

§ 24 odst. 4 a 5 zákona č. 312/2006 

Sb.). 
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tlumočnících a překladatelích) a v souvislosti 

s pozastavením tlumočnického oprávnění (§ 25 

zákona). V poslanecké sněmovně však došlo 

k doplnění § 10 o odstavec 6 a7, čímž se do textu 

zákona dostaly i další dvě výše zmíněné kategorie 

důvodů. MZV má za to, že je třeba minimálně 

v odůvodnění tyto tři kategorie vyjasnit, aby v praxi 

nedocházelo k jejich různému výkladu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Další termíny v odůvodnění 

vysvětleny být nemohou, neboť 

nejsou předmětem úpravy 

vyhlášky. 

90.  2) K § 22: 

MZV navrhuje doplnit text o nový odstavec 2 

následujícího znění: „(2) Je-li oprávněná osoba 

zapsána v seznamu tlumočníků a překladatelů jako 

tlumočník a současně překladatel pro tentýž jazyk, 

vyhotovuje se jedna pečeť pro obě činnosti.“ 

Dosavadní odstavec 2 je třeba označit jako odstavec 3. 

 

Odůvodnění: Ustanovení odstavce 1, které (odlišně 

od stávající praxe) výslovně stanoví samostatnou 

pečeť pro každý jazyk, přímo vyvolává otázku, zda 

obdobně mají být samostatné pečeti pro tlumočnickou 

a překladatelskou činnost, které doposud byly 

spojeny. Znění zákona umožňuje, aby jedna osoba 

byla v seznamu tlumočníků a překladatelů zapsána jak 

pro tlumočnickou činnost, tak pro překladatelskou 

činnost v témže jazyce. MZV má za to, že v těchto 

případech je dostačující jedna pečeť, což by mělo být 

jasně stanoveno ve vyhlášce. Z hlediska ochrany před 

zneužitím považuje MZV za vhodné, aby „v oběhu“ 

byl co nejmenší počet pečetí. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Předkladatel se rozhodl této 

připomínce nevyhovět, a to na 

základě vypořádání připomínek 

odborné tlumočnické a 

překladatelské veřejnosti. 
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91.  3) K § 23 odst. 2: 

MZV považuje za vhodné upřesnit, že přeložená nebo 

přetlumočená písemnost se připojí před 

překladatelský nebo písemný tlumočnický úkon.  

 

Odůvodnění: Ačkoliv by se zdálo z logiky věci jasné, 

že na prvním místě má být zdrojová (překládaná) 

listina a za ní má být pevně připojen překlad, v praxi 

se lze setkat i s opačným postupem. Proto se 

doporučuje uvést tuto skutečnost ve vyhlášce 

výslovně.  

 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Dle názoru předkladatele jsou 

přípustné obě možnosti. 

92.  4) K § 24 odst. 2 písm. a): 

MZV považuje za vhodné doplnit alespoň do 

důvodové zprávy, co konkrétně se myslí popisem 

překládané nebo tlumočené písemnosti.  

 

Odůvodnění: Celkově úprava náležitostí 

překladatelského a písemného tlumočnického úkonu 

v dílu 1 hlavy IV návrhu vyhlášky je velmi podrobná. 

Termín „popis písemnosti“ lze ale vykládat poměrně 

široce. Jednak jako víceméně technický popis listiny, 

jako počet jejích stran, označení jejího případného 

poškození, označení zda jde o veřejnou listinu. Nebo 

je možné jej vyložit jako popis jejího obsahu, tedy 

uvést stručný obsah, což je u veřejných listin v zásadě 

nadbytečné. Na druhou stranu pro osvětlení některých 

pojmů (institutů), které existují pouze v zemi původu 

listiny, nebo jsou poněkud odlišné od pojmů (institutů) 

používaných v zemi předložení listiny, se jeví jako 

vhodné je vysvětlit nad rámec překladu, např. 

Vyhověno jinak 

Na základě vypořádání jiných 

připomínek již nebude součástí 

doložky popis překládané 

písemnosti. V rámci způsobu 

vedení evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů bude 

evidován též předmět úkonu. 

Z právní úpravy bude zřejmé, co 

se tímto pojmem myslí. 
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poznámkou překladatele. Takové vysvětlení by mohlo 

být součástí popisu překládané nebo tlumočené 

písemnosti.  

Tato připomínka je doporučující. 

93.   

5) K hlavě IV díl 1: 

MZV považuje za vhodné doplnit úpravu náležitostí 

ústního tlumočnického úkonu, jejichž výsledkem je 

pouze úřední záznam v jazyce úřadu, v rámci jehož 

úkonu je třeba tlumočení, např. analogickým 

postupem podle § 26 odst. 1, tj. že se na úřední záznam 

doplní pečeť a podpis tlumočníka (datum je uvedeno 

již přímo v úředním záznamu, takže jej nemusí 

připojovat tlumočník). 

 

Odůvodnění: Jak bylo zmíněno v předchozím bodě, 

úprava náležitostí překladatelského a písemného 

tlumočnického úkonu je podrobná, ale předložený 

návrh se nezabývá podobou tlumočnického úkonu, 

který není písemný, ale přesto vyžaduje podpis a pečeť 

tlumočníka jako např. protokol o uzavření manželství, 

záznam o výslechu svědka, poškozené osoby apod. 

Otázkou, na jaké tlumočnické úkony lze připojit pečeť 

tlumočníka, se zabývá pouze § 27 odst. 4 zákona, 

který výslovně stanoví, že „tlumočnickou pečetí lze 

opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický 

úkon v písemné podobě“. Tato dikce bez dalšího 

vysvětlení znamená, že úřady nebudou moci nadále 

vyžadovat otisk pečeti tlumočníka na záznamech o 

svých úkonech (obvykle se vyhotovují ve formě 

formuláře). Pokud se nejedná o záměr navrhovatele, 

považuje MZV za vhodné upravit otázku připojování 

Vyhověno jinak 

Podle § 27 odst. 4 zákona o 

soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích platí, že 

,,tlumočnickou pečetí lze opatřit 

pouze překladatelský úkon nebo 

tlumočnický úkon v písemné 

podobě.“ (srov. k tomu též 

důvodovou zprávu k návrhu 

zákona) 

Úřední záznam není 

tlumočnickým úkonem, resp. není 

jeho součástí. Záznam (protokol 

apod.) je pouze zachycením 

ústního tlumočnického úkonu. 

Návrh však bude doplněn o 

požadavky na všechny úkony 

(ústní i písemné) v tom smyslu, že 

úkon musí být proveden přesně, 

srozumitelně a úplně. 
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tlumočnické pečeti k ústnímu tlumočnickému úkonu, 

kdy výsledkem je úřední záznam v písemné podobě 

pouze ve zdrojovém jazyce a nelze jej tedy považovat 

za písemný tlumočnický úkon a tedy aplikovat na něj 

úpravu navrženou pro překladatelské a písemné 

tlumočnické úkony. 

Tato připomínka je doporučující. 

- Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

94. Ministerstvo zemědělství Podle § 1 písm. g) návrhu vyhlášky i podle obecné 

části odůvodnění obsahuje vyhláška „způsob vedení 

evidence úkonů“. Návrh však  

ve skutečnosti obsahuje pouze výčet informací, které 

musí překladatel uvádět o fyzické nebo právnické 

osobě v zápisu do evidence úkonů.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Návrh vyhlášky upravuje 

problematiku vedení evidence 

tlumočnických a překladatelských 

v § 25 návrhu vyhlášky, nicméně 

tato úprava bude rozšířena. 

 Ministerstvo životního 

prostředí 

bez připomínek  

 vedoucí Úřadu vlády 

(VÚV) 

bez připomínek  

 Předsedkyně Legislativní 

rady vlády (ÚV-KML) 

bez připomínek  

95. Odbor kompatibility 

Úřadu vlády (ÚV-KOM) 
Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil 

formální náležitosti týkající se vykazování souladu se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 

členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 

Vyhověno 

Z obecné části odůvodnění bude 

vypuštěna zmínka o směrnici 

95/46/ES. 

Příloha bude upravena. 
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přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 

České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Doporučujeme z důvodové zprávy odstranit zmínku o 

již neplatné směrnici 95/46/ES. 

V tabulce v Příloze I na str. 14 se opakuje text „400 

hodin, nebo zkouška z profesní kvalifikace tlumočníka 

a překladatele českého znakového jazyka dle Národní 

soustavy kvalifikací“. 

 

96.  Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhem není do právního řádu ČR zapracováváno 

právo EU. 

Návrhu se dotýkají: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 

o službách na vnitřním trhu. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

Vysvětleno 

Vstupní zkouška soudního 

tlumočníka a soudního 

překladatele sestává pouze 

z písemného testu s dopředu 

danými správnými odpověďmi; 

zkouška nemá zvláštní část, jejíž 

hodnocení by prováděla zkušební 

komise. 

Žadatel bude mít možnost domoci 

se individuálního posouzení 

odpovědí, které jsou prozatímně 

hodnoceny jako nesprávné. Toto 

hodnocení bude provádět 

ministerstvo, presumtivní 

konkurent nebude zkoušku 
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Obecně k návrhu 

Na rozdíl od návrhu vyhlášky, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech, není v návrhu 

stanoveno, na základě jakých kritérií budou 

jmenovány osoby, které budou hodnotit zkoušku 

žadatelů o funkci soudního tlumočníka a překladatele, 

přestože znění zákonného zmocnění je shodné. 

Čl. 14 odst. 6 směrnice 2006/123/ES o službách na 

vnitřním trhu stanoví, že na rozhodování o umožnění 

přístupu k činnosti poskytování služeb by neměli mít 

vliv přímí konkurenti uchazeče. Tlumočníci a 

překladatelé přitom nespadají do výjimky profesních 

subjektů a sdružení nebo jiných organizací v roli 

příslušného orgánu. Požadujeme buď ve vyhlášce 

přímo zakotvit, že zkoušku nesmí hodnotit soudní 

tlumočník, resp. překladatel, tj. presumptivní 

konkurent žadatele, nebo to alespoň uvést 

v odůvodnění. 

Závěr: 

Po vypořádání výše uvedené připomínky bude 

návrh vyhlášky bez rozporu s právem EU. 

hodnotit, tato skutečnost bude 

uvedena v odůvodnění. 

 

- Český telekomunikační 

úřad 

Bez připomínek   

108. Nejvyšší soud K § 8 odst. 2, 4: 

 

Vyhověno 

V rámci odůvodnění vyhlášky 

budou tyto pojmy vysvětleny. 
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Připomínka: Odůvodnění návrhu vyhlášky 

blíže nespecifikuje, co lze rozumět „právním 

informačním systémem“, ani co si lze představit pod 

pojmem „další programové vybavení zpřístupněné 

ministerstvem“, stejně tak zde není specifikována 

„nedovolená pomůcka“.  Doporučuje se proto doplnit 

odůvodnění vyhlášky v těchto směrech, anebo vyjádřit 

alespoň základní charakteristiku uvedených pojmů 

přímo v textu navrhované vyhlášky. V opačném 

případě hrozí spory s uchazeči o to, jaké „pomůcky“ 

lze, či nelze použít v průběhu testu. Jejich výčet 

jakožto přípustných „pomůcek“ by měl být taxativní, 

a to buď pozitivní, nebo negativní. 

Tato připomínka je doporučující. 

109.  K § 9 odst. 1: 

 

Připomínka: V zájmu nezpochybnitelného 

výpočtu onoho minima 80 % správných odpovědí se 

doporučuje konstruovat jednotlivé testové otázky tak, 

aby každá jedna otázka, zahrnující třeba několik 

alternativ, obsahovala vždy jen jednu nepochybně 

správnou odpověď hodnocenou odpovídajícím 

počtem bodů dávajících v jejich celkovém součtu 

100 %. Jinak opět mohou hrozit nekonečné spory o 

procenta … 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Předkladatel počítá s riziky 

uvedenými v připomínce a ve 

svém postupu tato rizika zohlední. 

110.  K § 9 odst. 2: 

 

Připomínka: navrhuje se následující znění 

druhé věty tohoto ustanovení: 

 

Vyhověno jinak 

Návrh vyhlášky bude upraven (na 

základě vypořádání jiné 

připomínky) tak, že právní úprava 

teď namísto podávání námitek 
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„Ministerstvo zpřístupní žadateli tyto testové 

otázky včetně nabídky správných odpovědí 

s označením nesprávných odpovědí žadatele.“ 

Tato připomínka je doporučující. 

bude hovořit výslovně o 

pokračování v písemném testu - 

žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných 

odpovědí, bude moci pokračovat v 

testu tak, že bude moci doplnit své 

odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné, o 

jejich odůvodnění. Žadatel tak 

bude moci argumentovat ve 

prospěch své odpovědi. Za tím 

účelem mu bude zpřístupněna 

nabídka všech odpovědí s 

označením správné odpovědi a 

odpovědi žadatele. 

111.  K § 10 odst. 1: 

 

Připomínka: V zájmu vyloučení 

interpretačních nejasností a z nich plynoucích sporů se 

doporučuje úprava textu – vypuštěním tečky na konci 

druhé věty a slov „Námitky se uplatňují“ ve větě třetí. 

Dojde tak ke spojení druhé a třetí věty, a tím bude 

jasně vymezen okamžik, od kterého běží 

šedesátiminutová lhůta. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Návrh vyhlášky bude upraven (na 

základě vypořádání jiné 

připomínky) tak, že právní úprava 

teď namísto podávání námitek 

bude hovořit výslovně o 

pokračování v písemném testu 

(viz výše). V rámci této úpravy 

bude mít žadatel na doplnění 

odpovědi 60 minut od 

zpřístupnění testových otázek (na 

které žadatel podle prozatímního 

hodnocení neodpověděl správně). 

112.  K § 11 odst. 3 písm. b): Nevyhověno 
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Připomínka: S ohledem na potřebu vyloučit 

spory o včasnost se doporučuje výslovně stanovit 

počátek a konec lhůty řádné a včasné omluvy neúčasti 

u vstupní zkoušky tak, že se za slovo „včas“ vloží 

tento text: „, tj. nejpozději do … dnů od doručení 

písemného oznámení dne, času a místa konání vstupní 

zkoušky,“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Lhůta je upravena v § 16 (v nové 

verzi návrhu v § 15). 

113.  K § 16 odst. 1: 

Připomínka: Doporučuje se subjektivní lhůtu 

pro včasnou omluvu limitovat i lhůtou objektivní, ve 

smyslu navrženého doplnění ustanovení § 11 odst. 3 

písm. b). Jinak budou případné spory o její dodržení 

zbytečně komplikované. Navrhuje se tedy za slovo 

„zřetele“ vložit tento text: „, nejpozději do … dnů od 

doručení písemného oznámení dne, času a místa 

konání vstupní zkoušky“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Objektivní lhůta by neumožňovala 

předkladatele zohlednit její 

případné zmeškání z 

omluvitelných důvodů (např. 

déletrvající hospitalizace na JIP 

apod.). 

- Nejvyšší správní soud Bez připomínek - 

- Vrchní soud v Olomouci Bez připomínek  

- Vrchní soud v Praze Bez připomínek  

- Krajský soud v Brně Bez připomínek  

- Krajský soud v Českých 

Budějovicích 

Bez připomínek.  

118.  § 24, § 25 – tlumočnická (překladatelská) doložka  

 

Navrhovaná tlumočnická (překladatelská) doložka se 

jeví být zbytečně obsáhlou, nezřídka kdy by mohla 

být delší než samotný překlad. Doporučujeme proto 

Vyhověno 

Rozsah údajů v doložce bude 

zredukován – nebude vyžadováno 

označení zadavatele v případě, že 
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údaje v tlumočnické (překladatelské) doložce 

zredukovat, a to minimálně tak, aby neobsahovala 

citlivé údaje osobní údaje (datum narození) uvedené 

v § 25. Detailnější údaje mohou být zapsány 

v neveřejné části evidence úkonů.  

Tato připomínka je doporučující. 

zadavatelem není orgán veřejné 

moci, též nebude vyžadována 

stručná charakteristika předmětu 

úkonu. 

119.  Příloha č. 1 k vyhlášce  

 

Máme za to, že správně by mělo být u všech 

kategorií uvedeno „….. pro zápis soudního 

tlumočníka a soudního překladatele do seznamu 

……“, nikoli pouze „pro zápis tlumočníka“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

V příloze je třeba rozlišovat, které 

požadavky se týkají pouze 

soudního tlumočníka (a jakého) a 

které požadavky se týkají 

soudního překladatele (a jakého), 

případně současně soudního 

tlumočníka a soudního 

překladatele (a jakého). 

120.  2. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe 

pro zápis tlumočníka – rodilého mluvčího do 

seznamu tlumočníků a překladatelů 

 

U žadatele o jmenování tlumočníkem 

(překladatelem), který je „rodilým mluvčím“ je 

vyžadováno pouze získání maturitního vysvědčení. 

Toto je však značně nevyvážené ve vztahu k ostatním 

žadatelům, kteří musí splňovat podmínku 

vysokoškolského vzdělání. Proto doporučujeme, aby 

požadavek na vzdělání pro rodilé mluvčí byl 

nastaven stejně, jako je tomu v současné době, tzn. 

získání vysokoškolského vzdělání v rodném jazyce 

s tím, že ve zvlášť odůvodněných případech lze 

nesplnění této podmínky prominout. Zřejmě by bylo 

možno (alternativně) akceptovat získání maturitního 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky, resp. bude 

vyžadováno vysokoškolské 

vzdělání. 
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vzdělání v rodném jazyce a získání vysokoškolského 

vzdělání v českém jazyce, není však vhodné od 

požadavku vysokoškolského vzdělání u rodilých 

mluvčích ustoupit zcela. Vždyť žadatelem o 

jmenování soudním tlumočníkem či soudním 

překladatelem z řad rodilých mluvčích nemusí být 

jen žadatelé o „vzácné“ jazyky (mongolský, čínský), 

ale i žadatelé o jazyky „běžné – frekventované“ 

(ruský, anglický, německý, polský).  

Tato připomínka je doporučující. 

- Krajský soud v Ostravě Bez připomínek  

121. Krajský soud v Plzni Nerovný přístup k žadatelům o jmenování 

tlumočníkem (překladatelem), jež jsou ,,rodilými 

mluvčími“ a ostatním žadatelům co do požadovaného 

vzdělání. 

Požadavek získání maturitního vysvědčení u rodilých 

mluvčích ve vztahu k požadavku získání 

vysokoškolského vzdělání v případě ostatních 

žadatelů považuje za nevyvážený a navrhuje, aby 

podmínka vzdělání pro rodilé mluvčí byla nastavena 

tak, jak tomu je v současné době. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Návrh vyhlášky bude upraven tak, 

aby nepostačovalo pouze 

maturitní vysvědčení. 

- Krajský soud v Praze Bez připomínek  

- Krajský soud v Ústí nad 

Labem 

Bez připomínek  

122. Městský soud v Praze K § 2 odst. 1 písm. i) a j) 

S ohledem na text zákona žádáme vyjasnit, zda se 

žádost o zápis do seznamu podává až po složení 

vstupní zkoušky nebo před ní. Prvně uvedený přístup 

by nám připadal logičtější, přičemž by potom nebylo 

Vysvětleno 

Vstupní zkouška se skládá po 

zahájení správního řízení (§ 10 

odst. 3 zákona o soudních 
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nutné tyto údaje v žádosti uvádět, popřípadě by je 

stačilo nahradit údajem  

o datu složení vstupní nebo rozdílové zkoušky. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

tlumočnících a soudních 

překladatelích). Návrh vyhlášky 

musí tuto skutečnost respektovat. 

123.  K § 5 odst. 2 

Dáváme k úvaze, zda nezařadit do výčtu výslovně i 

daňové řízení (na daňové řízení se nepoužije správní 

řád, viz § 262 daňového řádu), v němž mohou hrát 

tlumočnická a překladatelská činnost rovněž 

významnou roli. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Nevyhověno 

Předkladatel považuje úpravu za 

dostačující. 

124.  K § 10 odst. 1 

Doporučujeme časový limit pro uplatnění námitek 

prodloužit na 90 minut za účelem zajištění jejich 

řádného odůvodnění. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky bude upraven (na 

základě vypořádání jiné 

připomínky) tak, že právní úprava 

teď namísto podávání námitek 

bude hovořit výslovně o 

pokračování v písemném testu - 

žadatel, který nedosáhl 

dostatečného počtu správných 

odpovědí, bude moci pokračovat v 

testu tak, že bude moci doplnit své 

odpovědi, které jsou (prozatímně) 

hodnoceny jako nesprávné o jejich 

odůvodnění. Žadatel tak bude 

moci argumentovat ve prospěch 

své odpovědi. 
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Na doplnění odpovědi však 

žadatel ponechá 60 minut, protože 

tuto lhůtu považuje za 

dostatečnou. 

125.  K § 16 odst. 1 

Není zřejmé, proč se rozlišují u neúčasti vážné důvody 

a důvody zvláštního zřetele hodné. Doporučujeme 

sjednotit, aby se ministerstvo nedostalo do 

interpretačních problémů. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Jde o zákonné pojmy (§ 10 odst. 6 

a 7 zákona o soudních 

tlumočnících a soudních 

překladatelích). 

126.  § 24 odst. 1 písm. e) a odstavec 4 

Doporučujeme obě ustanovení spojit pro lepší 

přehlednost textu do jednoho [stačilo by na konec 

písmena e) přidat slova „označení konzultanta a 

důvod, pro který jej tlumočník nebo překladatel 

přibral“]. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

V překladatelské nebo 

tlumočnické doložce bude údaj, 

zda překladatel nebo tlumočník 

přibral nebo nepřibral konzultanta 

dle § 24 odst. 1 písm. e). Teprve 

pokud překladatel nebo tlumočník 

přibral konzultanta, aplikuje se § 

24 odst. 4 vyhlášky. 

Údaje, které by musely být dle § 

24 odst. 1 písm. e) (nově písmeno 

d/) uváděny, by byly čtyři (zda byl 

přibrán konzultant, který, co 

posuzoval a důvod přibrání) – 

takové ustanovení by dle 

předkladatele nebylo dostatečně 

přehledné. 

- Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Bez připomínek  
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- Vrchní státní 

zastupitelství v Olomouci 

Bez připomínek  

127. Vrchní státní 

zastupitelství v Praze 

K § 28 odst. 6 

V úvodní větě se navrhuje slova „§ 28 odst. 

6“ vypustit. Odkaz na zmocnění v § 28 odst. 6 zákona 

č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., není 

v předloženém návrhu nijak naplněn, když touto 

problematikou se předložený návrh vyhlášky vůbec 

nikde nezabývá. Proto se navrhuje výše uvedená slova 

vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky upravuje 

problematiku vedení evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů v § 25 návrhu vyhlášky, 

nicméně tato úprava bude 

rozšířena. 

128.  K § 1 písm. g)  

V § 1 se navrhuje slova „g) způsob vedení evidence 

úkonů.“ vypustit. V návaznosti na tuto změnu se 

navrhuje v písm. f) nahradit poslední slovo „a“ tečkou. 

Změna vychází z logického napojení na připomínku 

pod bodem 1. Předložený návrh vyhlášky neupravuje 

způsob vedení evidence úkonů, který má ve smyslu § 

28 odst. 6 zákona č. 354/2019 Sb. stanovit ministerstvo 

vyhláškou. Předmět úpravy návrhu vyhlášky se 

v tomto bodě míjí s deklarovaným předmětem úpravy, 

což je nežádoucí stav. Jen pro úplnost se dodává, že 

předložený návrh vyhlášky neupravuje ani výši a 

způsob určení odměny, rozsah snížení, odepření nebo 

zvýšení odměny a způsob vyúčtování odměny (viz § 29 

odst. 6 zákona č. 354/2019 Sb.), ani výši a způsob 

určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu 

času včetně času stráveného na cestě a vyúčtování 

náhrad (viz § 30 odst. 7 zákona č. 354/2019 Sb.). 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky upravuje 

problematiku vedení evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů v § 25 návrhu vyhlášky, 

nicméně tato úprava bude 

rozšířena. 
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129.  K § 2 odst. 1 písm. e) 

V § 2 odst. 1 písm. e) se navrhuje poslední slovo 

„zřízenu“ nahradit slovem „zřízenou“. 

Návrh vychází z požadavku na dodržení správného 

gramatického pádu k řídícímu pádu slova „schránky“, 

tj. zachování gramatické stavby celé věty. Ostatně v 

souběžně předloženém návrhu § 2 odst. 1 písm. e) 

vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o 

znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech je toto pravidlo plně respektováno. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady 

vypuštěno na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

130.  K § 2 odst. 1 písm. j) 

V § 2 odst. 1 písm. j) se navrhuje předložené znění 

změnit na následující znění: 

„j) údaj, zda žadatel je již zapsán v seznamu 

tlumočníků a překladatelů, pro jaký jazyk, případně 

pro jakou specializaci,“  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady 

vypuštěno na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

131.  K § 2 odst. 3 

V § 2 se navrhuje za odstavec 2 vložit nový odstavec 

3 s následujícím zněním: 

Alternativa A: „(3) Žadatel může podanou žádost vzít 

kdykoli zpět.“ 

Alternativa B: „(3) Žadatel může podanou žádost vzít 

zpět, a to kdykoli do termínu konání vstupní zkoušky.“  

Tato připomínka vychází z okolnosti, že formální 

úprava žádosti je podle obecné části odůvodnění 

významná i z toho pohledu, že je podnětem k vedení 

správního řízení dle správního řádu (zákon č. 

Nevyhověno 

Problém popsaný v připomínce 

nemůže být řešen vyhláškou (mj. z 

důvodu zákonného zmocnění, 

které zmocňuje předkladatele k 

vydání vyhlášky a které se na 

uvedený problém nevztahuje. 
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500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„správní řád“). 

Je-li tomu tak, pak podle § 66 odst. 1 písm. a) 

správního řádu platí, že správní orgán (v tomto 

případě ministerstvo) řízení o žádosti usnesením 

zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. 

Má-li žadatel takové oprávnění ze zákona, pak by 

návrh vyhlášky měl s touto procesní situací počítat, 

příp. ji blíže upravit tak, aby úprava plnila funkci 

pojistky proti případnému zneužívání tohoto 

procesního úkonu žadatele v již zahájeném správním 

řízení např. v korelaci s negativním hodnocením 

testových otázek, výsledkem vstupní zkoušky, příp. 

dalšími skutečnostmi (např. po vyloučení ze zkoušky 

ministerstvem – viz § 8 odst. 4 návrhu vyhlášky). 

Tato připomínka je zásadní. 

132.  K § 10 odst. 1 větě druhé 

V § 10 odst. 1 větě druhé se navrhuje za slova „ od 

zpřístupnění“ vložit slovo „hodnocení“. 

Předložený návrh nerespektuje zcela čl. 2 odst. 2 písm. 

d) Legislativních pravidel vlády v platném znění, 

jelikož stanoví lhůtu k uplatnění námitek do 60 minut 

od zpřístupnění testových otázek, k čemuž logicky 

dochází po započetí vstupní zkoušky, která trvá 90 

minut (viz § 8 odst. 3 návrhu vyhlášky). V tomto 

časovém horizontu ovšem žadatel námitky dle § 10 

odst. 1 návrhu vyhlášky uplatnit nemůže, jelikož se 

obsahově vztahují až k hodnocení písemného testu. 

Předložený návrh by měl uvedený nedostatek 

odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak 

Návrh vyhlášky bude upraven (na 

základě vypořádání jiné 

připomínky) tak, že právní úprava 

teď namísto podávání námitek 

bude hovořit výslovně o 

pokračování v písemném testu 

(viz výše). V rámci této úpravy 

bude mít žadatel na doplnění 

odpovědi 60 minut od 

zpřístupnění testových otázek (na 

které žadatel podle prozatímního 

hodnocení neodpověděl správně). 
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Test tedy nyní bude trvat nejdéle 

150 minut (90 + 60). 

133.  K § 11 odst. 1 

V § 11 odst. 1 se navrhuje za slovo „uspěl“ vložit 

čárku. Jinak zůstává návrh nedotčen. 

Předložený návrh nerespektuje vylučovací poměr mezi 

upravovanými stupni hodnocení žadatele. Žadatel buď 

uspěl, nebo neuspěl. Neuvedení čárky zakládá poměr 

slučovací, což je pro případný gramatický výklad 

daného ustanovení nesprávné vodítko. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Nevyhověno 

Návrh byl připraven dle čl. 42 

odst. 1 legislativních pravidel 

vlády. 

134.  K § 17 odst. 2 

V § 17 odst. 2 se navrhuje za slova „přílohy, 

kterých“ vložit slovo „se“. V zásadě se jedná o 

nápravu zřejmé chyby v psaní. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

135.  K § 18  

V § 18 se slovo „protokol“ navrhuje nahradit slovem 

„záznam“. 

Návrh příliš nerespektuje, že žadatel skládá vstupní 

zkoušku vyplněním testu zpravidla prostřednictvím 

výpočetní techniky a v rozhraní programového 

vybavení ministerstva. 

K vyplnění testu nedochází před komisí, tudíž není 

formálně ustanovena osoba, která by o úkonu měla 

protokol nakonec sepsat (obligatorní náležitostí 

protokolu o úkonu je především podpis 

protokolujícího, který v návrhu zcela logicky 

absentuje). Proto postačí vyhotovení toliko záznamu o 

Nevyhověno 

Terminologie je převzata z § 13 

vyhlášky č. 312/2007 Sb. 
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průběhu vstupní zkoušky v rozsahu návrhu § 18 odst. 

1 písm. a) – f) s přílohou dle § 18 odst. 2. V aplikační 

praxi má takový záznam funkci pouhého osvědčení, že 

ke vstupní zkoušce došlo, příp. že při jejím průběhu 

došlo k vyloučení žadatele ministerstvem ze zákonných 

důvodů (viz § 8 odst. 4 návrhu vyhlášky), k odstoupení 

žadatele od vstupní zkoušky apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

136.  V § 20 odst. 1 se navrhuje za stávající první větu vložit 

další větu: „Při změně zapisovaných údajů do průkazu 

nebo při podstatné změně podoby tlumočníka nebo 

překladatele se na jeho žádost vydá průkaz nový.“  

Návrh respektuje větu prvou § 20 odst. 1, tj. že průkaz 

se vydává jednou na celou dobu výkonu tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti. Průkaz tak není 

pravidelně obnovován a údaje v něm zapisované vč. 

fotografie jeho držitele nejsou aktualizovány. Pro 

případ změny zapisovaných údajů a změny podoby 

analogicky při změně podoby např. oproti podobě dle 

občanského průkazu (§ 4 odst. 2 zákona č. 328/1999 

Sb. v platném znění) je na tlumočníkovi, resp. 

překladateli, aby si podal žádost o vydání nového 

průkazu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Ustanovení bude (na základě 

vypořádání jiné připomínky) 

změněno tak, že bude upravovat 

povinnost ministerstva vyžádat 

před vydáním průkazu fotografii 

žadatele nebo znalce. Ustanovení 

již nebude upravovat dobu, na 

jakou se průkaz vydává. 

137.  K § 24 odst. 1 písm. c) 

V § 24 odst. 1 písm. c) se navrhuje slova „číslo 

jednací“ nahradit slovy „spisovou značku“.  

Tento návrh vychází z aplikační praxe, kdy nikoli vždy 

orgán veřejné moci ve své korespondenci uvádí číslo 

jednací ve správném a úplném tvaru a nikoli jen 

spisovou značku (číslo jednací je složeno ze spisové 

značky, pomlčky a číslem listu příslušné listiny v 

Vyhověno jinak 

Návrh vychází terminologicky z 

§ 28 odst. 3 písm. g) zákona 

č. 354/2019 Sb. 

Návrh vyhlášky však bude 

upraven tak, že číslo jednací se 

bude uvádět ve stejném formátu 
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předmětném spisu). Pokud by došlo k tomu, že orgán 

veřejné moci nesprávně označí své listiny jen spisovou 

značkou, pak by tlumočník či překladatel nemohl 

správně vyplnit překladatelskou či tlumočnickou 

doložku, čemuž lze návrhem výše uvedeným předejít. 

Tato připomínka je zásadní. 

jako v evidenci tlumočnických a 

překladatelských úkonů. V rámci 

evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů se bude 

číslo jednací uvádět ve formátu 

uvedeném zadavatelem s tím, že 

soudní tlumočník nebo soudní 

překladatel má též možnost 

doplnit poznámku (např. číslo 

jednací nesděleno, sdělena 

spisová značka, senátní značka) 

138.  K § 24 odst. 1 písm. e) 

V § 24 odst. 1 písm. e) se navrhuje za čárku před 

posledním slovem „a“ vložit slova „nikoli však k 

překladatelskému úkonu či tlumočnickému úkonu,“. 

Účelem tohoto návrhu je zabránit situaci, kdy za 

přibraného tlumočníka (překladatele) úkon (byť 

jediný, tj. v posuzovaném kontextu dílčí) provede jím 

přibraný konzultant. Pak by v konečném důsledku 

nešlo o úkon soudního tlumočníka či soudního 

překladatele, což by mohlo mít ad absurdum důsledky 

i v rovině trestněprávní, např. při posuzování naplnění 

zákonných znaků trestného činu křivého tlumočení dle 

§ 347 trestního zákoníku. Konzultant tlumočníka není 

přibraným tlumočníkem, tj. speciálním subjektem ve 

smyslu § 114 odst. 1 trestního zákoníku, na což je třeba 

již v rámci normotvorby pamatovat, aby nevznikaly 

nežádoucí situace v rovině odpovědnosti tlumočníka 

(překladatele) za provedený (a vyúčtovaný) 

tlumočnický (překladatelský) úkon. 

Vysvětleno 

Problematika předestřená 

připomínkovým místem je řešena 

v § 2 a v § 4 odst. 2 zákona č. 

354/2019 Sb. Konzultanta lze 

přibrat pouze k řešení zvláštních 

dílčích otázek (§ 23 věta první 

zákona č. 354/2019 Sb.). 

Vyhláška na výše uvedeném 

ničeho nemění (a ani nemůže, jde 

o předpis nižší právní síly). 
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139.  K § 27 odst. 3 

V § 27 odst. 3 se navrhuje poslední slova „zpracuje se 

ve formátu pdf/A.“ nahradit slovy 

„předkládá se a archivuje se ve formátu PDF/A.“ 

Navrhovaná změna vychází z presumovaných potřeb 

aplikační praxe, kdy z pohledu předmětu navrhované 

právní úpravy není příliš podstatné to, v jakém 

formátu úkon tlumočník (překladatel) zpracovává (v 

této fázi může jít i obvyklé textové editory, případně 

specifické překladatelské programy), nýbrž to, v jaké 

formě je ve finále vyžadujícímu orgánu předkládán a 

příp. následně archivován. Velká písmena ve formátu 

PDF/A vycházejí z definice tohoto formátu ve 

standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno 

Návrh bude změněn tak, aby 

obsahoval označení „PDF/A“, 

slovo „zpracuje“ bude ponecháno, 

protože se vztahuje na celý proces 

vyhotovování úkonu. 

140.  V Příloze č. 2 k návrhu vyhlášky se ke zvážení dává, 

zda průkaz tlumočníka i překladatele neopatřit navíc 

též ochrannými prvky vyšší kategorie (např. 2D 

hologramem), který by byl na prvý pohled viditelný a 

spíše by usnadnil akceptaci průkazu tlumočníka 

(překladatele) při úředním úkonu (jednání). Poukazuje 

se, že takové hologramy jsou často umisťovány např. 

i na papírové jízdenky v hromadné dopravě, tudíž 

jejich cena nemůže být příliš vysoká. Přínos ve formě 

snazší identifikace padělku od originálu by mohl 

převážit nad úpravou v předloženém návrhu. 

Vysvětleno 

V příloze č. 2 je stanoveno (bod 

I.1. písm. a/ a bod II.1. písm. a/ 

přílohy č. 2), že průkaz je zajištěn 

ochranným prvkem. Tuto úpravu 

považuje předkladatel za 

dostatečnou. 

- Krajské státní 

zastupitelství v Brně 

bez připomínek  

- Krajské státní 

zastupitelství v Českých 

Budějovicích 

bez připomínek  
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- Krajské státní 

zastupitelství v Hradci 

Králové 

bez připomínek  

- Krajské státní 

zastupitelství v Ostravě 

bez připomínek  

- Krajské státní 

zastupitelství v Plzni 

bez připomínek  

- Krajské státní 

zastupitelství v Praze 

bez připomínek  

- Městské státní 

zastupitelství v Praze 

bez připomínek  

141. Pracovní skupina 

soudních tlumočníků 

Obecná poznámka k návrhu vyhlášky 

K jednomu zákonu o soudních tlumočnících a 

soudních překladatelích je vhodné vydat jednu 

prováděcí vyhlášku, nikoliv dva samostatné prováděcí 

předpisy (obecný a o odměnách). 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Nevyhověno 

Současné je řešení je obvyklé i 

v případě jiných profesí. 

142.  Část první, úvodní ustanovení § 1 písm. g) 

Chybí bližší informace o přístupu tlumočníka do 

systému evidence tlumočnických a překladatelských 

úkonů. Není zakotveno, kde a jak bude systém 

evidence spravován. Oproti původnímu záměru 

vyhlášky chybí „Podrobnosti o vedení seznamu 

tlumočníků a překladatelů, respektive o vedení 

elektronické evidence“ či „Přihlašovací údaje do 

elektronické evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů.“ Navrhujeme uvedené 

oblasti řešit touto vyhláškou. 

Vysvětleno 

Způsob vedení evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů byl upraven v § 25. Nově 

bude úprava doplněna o přílohu, 

ve které bude podrobněji stanoven 

způsob vedení evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů. 
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Tato připomínka je zásadní. 

143.  K § 2 odst. 2 

Vznášíme dotaz, zda bude vytvořen standardní 

formulář žádosti o zápis do seznamu 

tlumočníků/překladatelů v souladu s §11 odst. 2) 

zákona: “Žádost o zápis do seznamu tlumočníků a 

překladatelů podává žadatel na předepsaném 

formuláři.” Vznášíme dotaz, kde bude zakotvena jeho 

podoba. Nabízí se varianta přílohy k této vyhlášce, 

nebo zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (a zapracování příslušného blanketního 

ustanovení do textu vyhlášky). 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Ano. Tento formulář bude 

zveřejněn podle zákona (§ 11 odst. 

6 zákona), tedy způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Přímo formulář nelze vyhláškou 

(její přílohou stanovit), neboť to 

neumožňuje zákonné zmocnění. 

Není ani třeba formulář vyhláškou 

stanovit. 

144.  K § 5 odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme v souladu s §10 odst. 1) zákona 

konkretizovat rozsah požadovaných znalostí 

s ohledem na výkon činnosti tlumočníků a 

překladatelů. Pokud se bude vyžadovat znalost 

právních předpisů, bylo by vhodné jasně stanovit, 

znalost jakých ustanovení je žádoucí. Při znění, které 

je v připomínkovaném návrhu vyhlášky uvedeno, 

hrozí, že se uchazeči zaměří na studium celého 

právního řádu, a nikoli na otázky, které jsou k výkonu 

činnosti překladatele a tlumočníka relevantní. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude upraveno v tom 

smyslu, že se bude vyžadovat 

znalost pouze v rozsahu 

potřebném pro výkon tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti. 

Vstupní zkouška (její konkrétní 

obsah) musí respektovat účel 

vstupní zkoušky, který vyplývá ze 

zákona, a kterým je ověření 

takových znalostí a schopností, 

které jsou potřebné pro výkon 

tlumočnické a překladatelské 

činnosti, nikoliv ověření znalostí 

potřebných pro výkon právnické 

profese (soudce, advokát apod.).  

145.  K § 5 odst. 3  Nevyhověno 
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(1) Navrhujeme upravit ve znění: Ministerstvo 

zveřejní soubor testových otázek způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

Dle ustanovení § 5 odst. 3 jsou testové otázky 

neveřejné. Domníváme se, že je vhodnější a 

transparentnější, aby ministerstvo připravilo a 

zveřejnilo určitý okruh testových otázek, ze kterých 

by se vybíraly zkušební otázky při samotné zkoušce 

(obdobně jako je tomu u mediátorů, insolvenčních 

správců, případně v autoškole či u testu pro uchazeče 

o zbrojní průkaz). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vzorové otázky budou uveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Všechny otázky 

uveřejněny nebudou, neboť by tím 

byl ohrožen účel vstupní zkoušky. 

Úprava navržená v připomínce je 

přinejmenším sporná z hlediska 

zákonného zmocnění. 

146.  K § 8 odst. 2 

Navrhujeme, aby bylo taxativně stanoveno, o jaké 

pomůcky se jedná. Dle ustanovení § 8 odst. 2 může 

žadatel při testu využít pomůcky jako právní 

informační systém a další programové vybavení 

zpřístupněné ministerstvem. Žadatel by měl dopředu 

být informován, o co se bude jednat: např. systém 

ASPI, Beck-online…, přičemž je třeba vzít v úvahu, 

že neprávníci s nimi běžně nepracují. Bude si moci 

žadatel přinést vlastní předpisy, případně jaké? Jaká 

bude povolená podoba předpisů? Pouze texty zákonů, 

nebo též komentáře? 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Žadatel bude moci používat je ty 

pomůcky, které jsou uvedeny 

v návrhu vyhlášky. 

Žadatele lze předem informovat o 

tom, jaký právní informační 

systém budou mít k dispozici. 

Náročnost práce s právním 

informačním systémem bude 

odpovídat náročnosti testu – tedy, 

jak uvedeno u vypořádání 

připomínek výše – test bude 

náročný jen v míře potřebné pro 

ověření znalostí a schopností 

potřebných pro výkon 

tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti. 
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147.  K § 10 odst. 1 

Domníváme se, že odůvodnit přímo na místě námitky 

proti hodnocení testu, který trval 90 minut, je 

neúměrně náročné. Navrhujeme stanovit lhůtu, která 

je standardní u podávání opravných prostředků, 

například ve znění:  

 Žadatel, který podle hodnocení písemného testu 

nesplnil vstupní zkoušku, může uplatnit písemné 

stručně odůvodněné námitky proti hodnocení, a to ve 

lhůtě 15 dnů od oznámení výsledku vstupní zkoušky. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Námitky byly míněny tak, že 

žadatel - pokud nezodpověděl 

správně dostatečný počet 

testových otázek - může podat 

námitky, tedy odůvodnit své 

odpovědi na otázky, které byly 

vyhodnoceny jako nesprávně 

zodpovězené (žadatel tedy mohl 

obhajovat své odpovědi jako 

správné). 

Návrh bude upraven v tom 

smyslu, že žadatel - pokud 

neodpověděl správně na 

dostatečný počet otázek - může po 

dobu 60 minut pokračovat v testu 

tak, že doplní své odpovědi na 

nesprávně zodpovězené otázky 

tím, že odpovědi vysvětlí (obhájí) 

a ministerstvo následně posoudí, 

zda jsou odpovědi žadatele 

správné. 

148.  K § 10 odst. 3 

Přestože zde nejde o správní řízení, navrhujeme 

analogicky ke správnímu řádu lhůtu pro vydání 

rozhodnutí 30 dní. 

Ministerstvo posoudí námitky, ke kterým se přihlíží, 

ve lhůtě 30 dnů od jejich předložení a písemně 

vyrozumí žadatele o jejich posouzení. 

Nevyhověno 

Ministerstvo nebude vydávat 

rozhodnutí (posouzení proběhne 

jinou formou).  

Pokud jde o lhůtu, předkladatel 

stanovení lhůty pro posouzení 
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Tato připomínka je doporučující. nenavrhuje, bude vycházeno z 

obecných zásad stanovených 

správním řádem (tedy zejména v 

souladu s právem na dobrou 

správu).  

149.  K § 12 odst. 1 

Navrhujeme upravit v návaznosti na připomínku 

k § 10, odst. 1) a 2). Formulaci navrhujeme upravit 

například takto: 

Ministerstvo vyrozumí žadatele, který se vzdá práva 

na uplatnění námitek proti hodnocení písemného testu, 

o výsledku vstupní zkoušky bezprostředně po jejím 

skončení 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Viz vypořádání připomínky k § 10 

odst. 1 výše. 

150.  K § 12 odst. 3 

Navrhujeme doplnit v návaznosti na § 10 úpravu 

vyrozumění po posouzení uplatněných námitek.  

(3) Pokud žadatel využije právo uplatnit námitky proti 

hodnocení písemného testu, bude písemně 

vyrozuměn po jejich posouzení nejpozději do 30 

dnů od jejich doručení. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Viz vypořádání připomínky k § 10 

odst. 1 výše. 

151.  K § 14  

Jazyková korektura 

„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Vyhověno 

152.  K § 20 

Navrhujeme vydávat jen jeden průkaz, jehož 

přepracovaná podoba bude uvedena v  příloze č. 2. 

Nevyhověno 
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Průkaz by obsahoval text SOUDNÍ 

TLUMOČNÍK/SOUDNÍ PŘEKLADATEL na lícové 

straně. Na rubové straně průkazu navrhujeme uvést 

výčet jazyků, pro které byl tlumočník, respektive 

překladatel jmenován. Příklad možné formulace: 

Jmenován soudním překladatelem pro jazyky: xy, 

jmenován soudním tlumočníkem pro jazyky: xy. 

Navrhujeme upravit znění odst. 2: Jednotné vzory 

průkazů nahradit za znění: Jednotný vzor průkazu je 

uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel zamýšlí vydávání 

pouze průkazů uvedených 

v příslušné příloze.  

153.  K § 21 odst. 2 

Navrhujeme příjmení pro odlišení od osobního jména 

uvádět závazně velkými písmeny (vhodné u 

cizozemských, zejména asijských jmen a příjmení, 

popřípadě u jazyků, kde je příjmení předřazeno 

osobnímu jménu, ale i u českých příjmení ve tvaru 

osobního jména). Tento postup je doporučován i 

orgány ES.  

Navrhujeme změnit formulaci příjmení se může psát 

na příjmení se uvede.  

Navrhované znění: Pro odlišení jména od příjmení se 

příjmení uvede velkými písmeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

 

154.  K § 21 odst. 4 

Navrhujeme doplnit nový odst. 4) a uvést jednotný 

závazný vzor tlumočnické a překladatelské pečeti, a to 

především z toho důvodu, že se v současnosti 

setkáváme s jejich nejednotnou podobou. Možný vzor 

tlumočnické pečeti uvádíme v textu vyhlášky 

s vyznačením navrhovaných změn (nová příloha č. 3). 

Nevyhověno 

Úprava navržená v připomínce 

neodpovídá zákonnému zmocnění 

k vydání vyhlášky. 
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Navrhované znění § 21 odst. 4) Jednotný vzor pečeti 

je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce 

Tato připomínka je zásadní. 

155.  K § 22 odst. 1  

Navrhujeme přeformulovat odst. 1, který předpokládá 

vydávání pečeti pro každý jazyk zvlášť. 

Pokládáme za velmi důležité omezit množství pečetí 

na dva kusy, a to jednu pečeť pro činnost 

tlumočnickou a druhou pečeť pro činnost 

překladatelskou s uvedením všech jazyků oprávnění. 

Zvláště u kolegů s větším množstvím pracovních 

jazyků a také v případě překladu/tlumočení z cizího 

do cizího jazyka by vznikaly značné problémy 

administrativní (množství razítek) a aplikační (jak 

orazítkovat překlad z cizího do cizího jazyka?). 

Kromě toho jako zcela zásadní shledáváme nutnost 

uvádět kromě cizích jazyků také jazyk český. I pro 

recipienty překladu v zahraničí musí být zřejmé, že 

překladatel je oprávněn překládat/tlumočit jazyk 

český. 

Navrhované znění § 22, odst. 1) 

Pečeť se vyhotovuje pro tlumočnickou a 

překladatelskou činnost zvlášť s uvedením všech 

jazyků včetně jazyka českého, pro něž je fyzická 

osoba jmenována tlumočníkem, respektive 

překladatelem. 

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky – nebude potřeba 

pečeť pro každý jazyk, pečeti se 

budou vyhotovovat zvlášť pro 

tlumočnickou a pro 

překladatelskou činnost, bude se 

uvádět rozsah oprávnění. 

156.  K § 22 odst. 2  

Navrhujeme tento odstavec zcela vypustit. 

Nesouhlasíme s vydáváním více než jedné pečeti pro 

činnost tlumočnickou a jedné pro činnost 

překladatelskou. V opačném případě by šlo o zjevný 

Vysvětleno 

Ustanovení má naopak zajistit 

rozlišení pečetí, které mají 
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protiklad k požadavku na to, že tlumočník/překladatel 

vykonává svou činnost osobně v souladu se zákonem. 

Vydávání většího množství pečetí je proti smyslu 

zákona. Zavdává možnost podvodného jednání a 

přenechávání pečeti osobám, které nejsou 

jmenovaným soudním tlumočníkem/překladatelem. 

Obdobně nesouhlasíme s vydáváním více číslovaných 

pečetí pro jeden jazyk. Ustanovení má svůj smysl u 

znalecké pečeti pro znalecké ústavy, ne však u 

tlumočníků / překladatelů, jimiž budou pouze fyzické 

osoby. 

shodnou podobu, a tím omezit 

riziko uvedené v připomínce. 

157.  K § 23 odst. 1-3 

Navrhujeme doplnit definici překladatelského a 

tlumočnického úkonu. V zákoně je definováno jako 

přestupek použití pečeti na jiný než tlumočnický nebo 

překladatelský úkon, z tohoto důvodu je nutné takové 

úkony definovat. V zákoně samotném definovány 

nejsou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Nelze definovat daný pojem ve 

vyhlášce, a to z důvodu 

zákonného zmocnění. Vyhláškou 

lze stanovit náležitosti úkonu a 

způsob provedení úkonu. 

Nadto má předkladatel za to, že 

definice nejsou potřebné, přičemž 

je sporné, zda vůbec lze úkony 

přesně definovat (přesně rozlišit). 

158.  K § 23 odst. 1  

Doporučujeme zpřesnit text záhlaví první strany 

úkonu (obsahuje označení zdrojového a cílového 

jazyka, ze kterého je úkon proveden) v tomto znění: 

Záhlaví první strany překladatelského úkonu a 

písemného tlumočnického úkonu obsahuje v cílovém 

jazyce označení zdrojového jazyka, ze kterého je úkon 

proveden. 

Navrhujeme, aby takovéto označení bylo určitým 

„minimálním standardem“ (řada překladatelů / 

Vyhověno 
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tlumočníků používá toto záhlaví jak ve zdrojovém, tak 

v cílovém jazyce, a to na všech stránkách úkonu) 

Tato připomínka je doporučující. 

159.  K § 23 odst. 2 

Navrhujeme upřesnit původní formulaci, doplnit 

obálku s hmotným nosičem a nahradit pojem 

„přeložená nebo přetlumočená písemnost“, dále 

doporučujeme vypustit požadavek na ověřený opis, 

jelikož překlad lze na přání zadavatele spojit i 

s prostou kopií (to je nyní běžná praxe i u řady 

zadavatelů – orgánů veřejné moci). 

Původní znění: 

Přeložená nebo přetlumočená písemnost se spojí 

s překladem nebo s přetlumočeným textem. Pokud 

tuto písemnost připojit nelze, připojí se její ověřený 

opis. 

Navrhované znění: 

S překladem nebo s písemným výstupem 

tlumočnického úkonu v listinné podobě se spojí 

písemnost, ze které je pořízen překlad, nebo 

zapečetěná obálka s hmotným nosičem, na němž je 

uložen záznam, který je předmětem písemného 

tlumočnického úkonu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Bude vypuštěn požadavek na 

ověřený opis. Výjimkou bude, že 

zadavatel bude ověřený opis 

vyžadovat (např. za účelem 

předložení překladu v cizině). 

V ostatním zůstane ustanovení 

nedotčeno – předkladatel 

požaduje, aby byl úkon pokud 

možno ucelený (tedy nikoliv 

částečně na nosiči, částečně 

v listinné podobě). Pokud by se 

přiložila obálka se zdrojovým 

projevem, po jejím otevření 

přestane být nosič fyzicky spojen 

s ostatními částmi úkonu. 

160.  K § 23  

Navrhujeme do § 23 doplnit nový odstavec upravující 

další vyhotovení, respektive stejnopis 

překladatelského úkonu. Tento úkon je v praxi 

zadavatelem často požadován, není však nikde 

upraven. 

Navrhované znění: 

Vyhověno jinak 

V připomínce předestřený 

problém bude zohledněn v návrhu 

vyhlášky upravující odměny a 

náhrady soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů. 
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Překladatelským úkonem je rovněž příprava a 

vyhotovení dalšího vyhotovení překladu, čímž se 

rozumí, že překladatel překontroluje shodu obsahu 

písemnosti s jím dříve provedeným překladem, opatří 

ho překladatelskou doložkou, překladatelskou pečetí a 

svým podpisem, spojí s překládanou písemností a 

zapíše do evidence překladatelských úkonů. 

Tato připomínka je zásadní. 

161.  K § 23 

Navrhujeme doplnit způsob spojení překladu 

s originálem v případě odevzdání v elektronické 

podobě se souhlasem zadavatele (viz příslušná 

ustanovení zákona č. 354/2019 Sb. ve znění zákona č. 

166/2020 Sb.). Tlumočníkům zadavatelé doručují 

písemnosti v listinné podobě, v elektronické podobě 

pak v různém formátu souborů (nejčastěji doc, docx, 

pdf apod.), není tedy zřejmé, v jaké podobě se budou 

spojovat, pokud zadavatel souhlasí s odevzdáním v el. 

podobě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

Úprava bude doplněna, nicméně 

v jiném ustanovení, a to 

v ustanovení o formátu 

elektronického úkonu. V případě 

uvedeném v připomínce bude 

úkon sice sestávat z více souborů, 

nicméně na témže trvalém nosiči 

dat. 

162.  K § 24 odst. 1 

Navrhujeme upřesnit formulaci požadavků na 

doložku. 

(1) Překladatel nebo tlumočník připojí na 

poslední stranu překladatelského úkonu nebo 

písemného tlumočnického úkonu překladatelskou 

nebo tlumočnickou doložku v cílovém jazyce, 

případně také v jazyce zdrojovém, která obsahuje… 

Je nutné zohlednit také ty situace, kdy se překládá 

z cizího do cizího jazyka. Obdobně je nutné uvést na 

jedné pečeti výčet všech jazyků oprávnění k výkonu 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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překladatelské, respektive tlumočnické činnosti, 

nikoli po jednom jazyku na každé pečeti.  

Také je nutné zohlednit situaci českého znakového 

jazyka - pokud bude cílovým jazykem, není technicky 

možné v něm připojit tlumočnickou doložku. 

Tato připomínka je zásadní. 

163.  K § 24 odst. 1 písm. b), c), d) 

Navrhujeme uvedené údaje uvádět jen v evidenci 

úkonů, nikoli na doložce, kde takové údaje nejsou 

odůvodněné. Doložka slouží k potvrzení shody 

překladu s originálem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Na základě vypořádání jiných 

připomínek bude vypuštěn 

požadavek na stručnou 

charakteristiku předmětu úkonu. 

Dále bude vypuštěn požadavek na 

označení zadavatele, který není 

orgánem veřejné moci (v evidenci 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů však toto označení bude 

vyžadováno). 

Ostatní údaje budou i nadále 

požadovány, neboť budou 

v neveřejné části evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů. Je však praktické, aby 

osoba, která má úkon k dispozici, 

měla k těmto informacím přístup. 

164.  K § 24 odst. 2 

Navrhujeme požadavek na výčet charakteristik úkonu 

z textu doložky vypustit. Tento druh informací patří 

do elektronické evidence, nikoli do doložky. 

§ 24 odst. 2 písm. b), věta 2: 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8FDHYY)



70 

Obsahový ani doslovný překlad nejsou existujícími 

termíny. Tyto pojmy nemají konkrétní 

translatologický význam, proto v případě použití 

v evidenci úkonů navrhujeme formulaci přepracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

165.  K § 24 odst. 4 

Navrhujeme, aby vzorové znění doložek uveřejnilo 

MSp na internetu (shodně se stávající instrukcí) 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vzorové doložky budou 

uveřejněny, nicméně vyhláškou 

nelze tuto povinnost uložit (z 

důvodu zákonného zmocnění). 

166.  K § 25 odst. 1 

Navrhujeme vypustit požadavek na uvedení výčtu 

informací v doložce. Tento druh informací patří do 

elektronické evidence, nikoli do doložky. 

Nově navrhované znění: Překladatel nebo tlumočník 

uvede označení fyzické nebo právnické osoby nebo 

orgánu veřejné moci při zápisu do evidence úkonů 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Návrh bude obsahovat přílohu 

stanovující způsob vedení 

evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů. Pokud 

bude třeba v doložce uvést stejné 

údaje, budou se uvádět ve formátu 

stanoveném přílohou.  

K obsahu doložky viz výše 

vypořádání připomínky k § 24 

odst. 1 písm. b), c) a d). 

167.  K § 25 odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme vypustit část: jméno, datum narození 

nebo identifikační číslo osoby. Tlumočníci nejsou 

oprávněni zveřejňovat osobní údaje (nelze uvést 

osobní údaje v doložce) a často k nim nemají ani 

přístup. Podle § 28 odst. 5 zákona č. 354/2019 Sb., o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích, 

nejsou údaje uvedené v písmenech a), b), d), e) 

Nevyhověno 

Viz výše vypořádání připomínky 

k § 25 a k § 24 odst. 1 písm. b), c) 

a d). 
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citovaného ustanovení veřejné. (Obdobně jako při 

ověření kopií listin v CzechPointu, kde osobní údaje 

žadatele také nejsou uvedeny.) Tyto údaje lze evidovat 

v evidenci MSp, pouze pokud zadavatel, kterým je 

fyzická osoba, bude souhlasit. V doložce je uvést 

nelze v žádném případě. 

Tato připomínka je zásadní. 

168.  K § 27 odst. 3 

Navrhujeme vložit nový odstavec ve znění: 

(3) Pokud je k úkonu přiložena zapečetěná obálka 

s nosičem zvukového záznamu, pak je pečetí opatřena 

také zapečetěná obálka. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Předkladatel požaduje, aby byl 

úkon pokud možno ucelený (tedy 

nikoliv částečně na nosiči, 

částečně v listinné podobě). 

Pokud by se přiložila obálka se 

zdrojovým projevem, po jejím 

otevření přestane být nosič 

fyzicky spojen s ostatními částmi 

úkonu. 

169.  K § 27 odst. 4 

Navrhujeme doplnit stávající znění: „Pokud se 

překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon 

provádí v elektronické podobě, zpracuje se ve formátu 

pdf/A.“ o způsob spojení překladu s originálem 

v případě odevzdání v elektronické podobě 

se souhlasem zadavatele: viz zákon č. 354/2019 Sb. ve 

znění zákona č. 166/2020 Sb. Tlumočníkům 

zadavatelé doručují písemnosti v listinné podobě, 

v elektronické podobě pak v různém formátu souborů 

(nejčastěji doc, docx, pdf apod.), není tedy zřejmé, 

v jaké podobě se budou spojovat, pokud zadavatel 

souhlasí s odevzdáním v el. podobě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

Viz výše vypořádání připomínky 

k § 23. 
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170.  K § 28 

Doporučujeme upravit problematiku přepisu a 

překladu výstupu odposlechu a komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých samostatně.  

Je důležité, aby nedocházelo k záměně odposlechu a 

záznamu v ČZJ (příp. v dalším z komunikačních 

systému neslyšících a hluchoslepých osob). 

Kromě soudního tlumočníka/překladatele českého 

znakového jazyka a jazyka českého, přepisovatele 

mluvené češtiny existují ještě zprostředkovatelé 

některého z dalších komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob (není pro ně nyní 

nastavené vzdělání, ale jsou využíváni a do budoucna 

jistě budou) 

Bylo by vhodné zvážit přehled všech profesí 

s ohledem na ČZJ (překladatel, tlumočník, 

tlumočník/překladatel, přepisovatel a 

zprostředkovatel) 

Dále k § 28, odst. 1 uvádíme, že překlad je překladem 

do cílového jazyka, přepis je přepisem, a tudíž je ve 

zdrojovém jazyce. Jedná se o dva různé samostatné 

úkony, které mohou vykazovat dvě různé osoby. 

Použití legislativní zkratky „přepis odposlechu“ bude 

působit v praxi problémy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno, částečně vysvětleno 

Problematika přepisu nebo 

překladu odposlechu a 

komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob 

je upravena společně z důvodů 

legislativních. 

Zákon zná pouze soudní 

tlumočníky a soudní překladatele. 

Soudní tlumočník provádí 

tlumočnické úkony, soudní 

překladatel provádí překladatelské 

úkony. V rámci těchto profesí a 

úkonů je pak třeba rozlišovat, 

jakou konkrétní činnost daná 

osoba vykonává. 

Legislativní zkratka bude 

upravena. 

171.  K § 28 odst. 2 

Navrhujeme upřesnit a zpřehlednit formulaci 

komunikační systém neslyšících, jelikož se jedná o 

různé komunikační systémy: 

Navrhovaná formulace zní: 

Nevyhověno 

Navržená změna není 

legislativním vyjádřením. Pokud 

právní předpis používá slovo 

v jednotném čísle, zahrnuje 
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Překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon 

lze provést též prostřednictvím některého z 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých 

osob podle zvláštního předpisu upravujícího 

komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých 

osob (dále jen „komunikační systém“), pokud 

 

Nahradit formulaci sdělení vyjádřeného za formulaci: 

sdělení vyprodukovaného 

Tato připomínka je zásadní. 

takové vyjádření všechny možné 

komunikační systémy 

(srov. k tomu též čl. 40 odst. 5 

legislativních pravidel vlády). 

Slovo „vyprodukovaný“ též není 

legislativním vyjádřením, proto 

jej předkladatel do návrhu 

nezapracuje. 

172.  K § 28 odst. 3 

Navrhujeme upřesnit, zda se toto ustanovení týká 

pouze tlumočníků ČZJ. V opačném případě by se 

povinnost pořízení záznamu vztahovala i na veškeré 

odposlechy a další záznamy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

Ustanovení bude upraveno, aby 

bylo zřejmé, že se vztahuje i na 

odposlechy. 

173.  K § 29 odst. 1 

Navrhujeme změnit formulaci takto: 

….překlad nebo přetlumočení jsou realizovány 

prostřednictvím komunikačního systému a zachyceny 

na záznam. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Nejedná se o legislativní 

vyjádření. 

174.  K § 30 odst. 1 a 2 

Legislativní zkratka přepis odposlechu bude v praxi 

působit problémy, jelikož zahrnuje jak přepis, tak 

překlad, což jsou dva různé úkony. Navrhujeme 

uvádět „přepis a překlad odposlechu.“ 

Navrhované znění: 

V záhlaví první strany přepisu odposlechu a/nebo jeho 

překladu 

doložka je obsažena na poslední straně přepisu 

odposlechu a/nebo jeho překladu 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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provedení přepisu odposlechu a/nebo jeho překladu 

Tato připomínka je zásadní. 

175.  K § 31 odst. 1 

Navrhujeme formulaci: „obsahuje v rámci stručné 

charakteristiky předmětu úkonu místo popisu 

písemnosti“ vypustit z důvodu uvedených 

v odůvodnění změn k § 24. 

Nově navrhované znění: 

Překladatelská nebo tlumočnická doložka na poslední 

straně úkonu podle § 28 odst. 1 a 2 písm. a) obsahuje 

označení výstupu odposlechu a jeho zdroje nebo 

označení záznamu a jeho zdroje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

K vypořádání viz vypořádání 

připomínky k § 24. 

176.  K § 31 odst. 2 písm. a) a b)  
Navrhujeme vypustit požadavek na označení osoby, 

jejíž zdrojový text byl zachycen výstupem 

odposlechu. 

V odposlechu se může vyskytovat mnoho různých 

osob. Samotný popis osob je obsažen v poznámkách 

překladatele v samotném překladu, případně jiným 

způsobem po dohodě se zadavatelem. Účelem doložky 

není opakování popisných údajů obsažených 

v překladu. Účelem není ani duplikace údajů 

z evidence. Výhradním účelem doložky je potvrdit 

shodu překladu se zdrojovým textem nebo výstupem 

zvukového záznamu. 

Navrhované znění § 31 odst. 2) 

Doložka podle odstavce 1 obsahuje též vyjádření 

překladatele nebo tlumočníka ke kvalitě výstupu 

odposlechu nebo záznamu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

177.  K § 32 odst. 3 Nevyhověno 
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(3) Obsah trvalého nosiče dat musí být zachycen 

způsobem znemožňujícím jeho pozměnění nebo 

smazání. 

Navrhujeme konkretizovat způsob, jak provést takové 

zachycení, také s ohledem na finanční náročnost 

pořízení příslušného zařízení. 

Tato připomínka je doporučující. 

Technika se v čase vyvíjí. 

V případě konkrétní úpravy by 

bylo nutné vyhlášku neustále 

novelizovat. 

178.  Příloha č. 2 

Navrhujeme vydávat jen jeden průkaz s uvedením 

SOUDNÍ TLUMOČNÍK/SOUDNÍ PŘEKLADATEL 

na lícové straně a textem na rubové straně: Jmenován 

soudním překladatelem pro jazyky: xy, jmenován 

soudním tlumočníkem pro jazyky: xy 

Doporučujeme uvést text na průkazu také v jazyce 

anglickém, případně i francouzském, je vhodné použít 

jako předobraz vyhlášku MSp 176/2020 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech 

advokátů, s odvoláním na směrnici o uznávání 

kvalifikací 2005/36/ES a na § 12, odst. 1) písm. a) 

zákona 

Na rubové straně průkazu navrhujeme uvést výčet 

jazyků, pro které byl tlumočník, respektive překladatel 

jmenován, v podobě: 

Jmenován soudním překladatelem pro jazyky: xy 

Jmenován soudním tlumočníkem pro jazyky: xy 

Navrhujeme upravit formulace písm. b) 

následovně: 

- nahradit slovo: znalce za tlumočníka/překladatele 

- ve větě: „Údaje pod pátým řádkem vlevo…“ nahradit 

v souladu s platnou legislativou původní formulaci se 

zapisují za formulaci se mohou zapsat 

 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Slovo „znalec“ bude odstraněno. 

V ostatním není připomínce 

vyhověno, neboť připomínka 

neodpovídá záměrům 

předkladatele, resp. účelu průkazu 

(průkaz má sloužit pouze 

k identifikaci soudních 

tlumočníka a soudního 

překladatele, nikoliv 

k prokazování rozsahu 

oprávnění). 
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Navrhujeme doplnit nové odstavce například v tomto 

znění: 

 

d) Dále se uvede výčet jazyků, pro které byl 

tlumočník, respektive překladatel jmenován. Např.: 

Jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk/y: xy; 

jmenován soudním překladatelem pro jazyk/y: xy. 

e) Texty na obou stranách průkazu budou uvedeny 

menším písmem také v jazyce anglickém a 

francouzském. 

Tato připomínka je zásadní. 

179.  Příloha č. 3 

Navrhujeme doplnit 

Vzor tlumočnické a překladatelské pečeti 

Samostatně je nutné zvážit podobu průkazu a pečeti 

pro ČZJ, kde je vhodné zvážit tyto možnosti: 

- soudní tlumočník/překladatel jazyka českého 

znakového a českého 

soudní přepisovatel mluvené češtiny 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

K vypořádání viz výše vypořádání 

připomínky k § 21 odst. 4. 

- Asociace organizací 

neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich 

přátel, z.s. 

bez připomínek  

- Asociace českých 

překladatelských agentur, 

z.s. 

bez připomínek  

 Obec překladatelů, z.s. bez připomínek  

180. Ústav translatologie FF 

UK 

K § 5 odst. 1 písm. a) Vyhověno 
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„znalost právních předpisů upravujících […] 

řízení nebo jiné postupy1, ve kterých se vykonává 

tlumočnická nebo překladatelská činnost“ 

Doslovný výklad ustanovení vede k domněnce, že 

překladatel/tlumočník musí znát celý občanský soudní 

řád, trestní řád a správní řád. To zřejmě není záměrem 

předkladatele. Formulace by měla být restriktivnější, 

např. „v rozsahu nezbytném pro výkon 

překladatelské/tlumočnické činnosti“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

181.  K § 22 

text na pečeti 

Češtinu jako zdrojový/cílový jazyk lze sice 

presumovat, ale pro lepší mezinárodní čitelnost by 

bylo vhodné vedle cizího jazyka přidat i češtinu: 

„překladatel/tlumočník jazyka anglického a českého“ 

apod. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

182.  § 24 odst. 2 písm. b) bod 2. 

„obsahový nebo doslovný překlad nebo tlumočení“ 

Tyto termíny nejsou definovány v zákoně ani ve 

vyhlášce. Zřejmě je míněna opozice volný/doslovný 

(instrumentální/dokumentární) překlad. Z hlediska 

translatologického nejde o binární kategorii, ale o 

škálu. Je otázka, zda toto rozlišení odpovídá 

potřebám zadavatelů a zda pod ním bude každý 

zadavatel rozumět totéž. Bez bližšího upřesnění toto 

ustanovení rovněž dává samotnému překladateli 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude bez náhrady 

vypuštěno. 
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prostor pro uvážení, jakou metodu zvolí – je toto 

záměrem? 

Tato připomínka je doporučující. 

183.  K § 25 odst. 1 

„Překladatel nebo tlumočník uvede při označení 

fyzické nebo právnické osoby nebo orgánu veřejné 

moci v tlumočnické nebo překladatelské doložce a 

při zápisu do evidence úkonů alespoň…“ 

Údaje jsou relevantní jen pro evidenci úkonů; 

v doložce nejsou potřebné a mohou být i nežádoucí. 

Navrhuji vypustit část „v tlumočnické nebo 

překladatelské doložce a“.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak 

Materiál bude upraven v tom 

smyslu, že v doložce bude třeba 

uvést označení zadavatele, který je 

orgánem veřejné moci, v evidenci 

se bude uvádět označení 

zadavatele bez ohledu na 

okolnost, zda jde o orgán veřejné 

moci, anebo nikoliv. 

184.  K § 29 odst. 1 

„úkon, provedený“ 

Má být „úkon provedený“ (vypustit čárku). 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

185.  K příloze č. 2 - průkaz překladatele/tlumočníka 

Průkaz by bylo vhodné opatřit textem v angličtině. I 

když průkaz slouží především k ověření totožnosti 

před českými orgány veřejné moci, dostávají se 

překladatelé/tlumočníci i do situací, kdy české znění 

nestačí. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Předkladatel nezamýšlí změnu 

navrženou v připomínce. 

186.  K příloze č. 2, I. bod 1. písm. b) 

„znalce“ 

Vyhověno 
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Má být „tlumočníka“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

187.  K příloze č. 2, II. bod 1 písm. b) 

„znalce“ 

Má být „překladatele“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

188.  problematika neupravená ve vyhlášce 

odměna za překladatelský/tlumočnický úkon 

Odměny za překladatelské/tlumočnické úkony mají 

být zřejmě předmětem jiné vyhlášky. 

Systematičtějším a efektivnějším řešením by bylo 

přijmout k provedení zákona pouze jednu vyhlášku. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Navrhované řešení (dvě vyhlášky) 

je obvyklé. 

189.  obecný návrh 

Jedním z pozitiv nového zákona č. 354/2019 Sb. 

oproti dosavadnímu zákonu č. 36/1967 Sb. je to, že se 

vedle povinností uložených 

překladatelům/tlumočníkům, které naprosto 

převažují, alespoň v náznaku vyjadřuje k náležitostem 

na straně zadavatele (např. § 25). Potřebu větší 

regulační rovnováhy, vycházející z představy 

zadavatele a překladatele/tlumočníka jako partnerů, je 

třeba mít na zřeteli i při dalších úpravách této vyhlášky 

a případně vyhlášek dalších. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 

Zadání (upravené v § 25 zákona o 

soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích) není náležitostí 

úkonu ve smyslu § 27 téhož 

zákona, resp. návrhu vyhlášky. 
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190. Filozofická fakulta 

Masarykovy univerzity 

Brno 

 

Příloha č. 1 - Požadované vzdělání a délka praxe a 

specifikace potřebného osvědčení o odborné 

způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného 

kurzu:  

U všech položek je požadovaná délka praxe 5 let bez 

ohledu na to, zda je vzdělání vysokoškolské (např. 1,3) 

či jen doplňkové (např. bod 2 a 6). Nerozlišuje se délka 

praxe u rodilých a nerodilých mluvčích. U některých 

oborů (například filologických) je délka praxe 5 let 

podle názoru akademických pracovníků zbytečně 

dlouhá. U absolventů filologických a překladatelských 

oborů by mohla být délka praxe kratší, jelikož jsou na 

svou překladatelskou kariéru soustavně připravování 

již během studia a zcela jistě v jiné míře než například 

(byť) rodilí mluvčí. Dále například toto dělení 

nerozlišuje postgraduální vzdělání od ostatních 

akademických titulů. U Ph. D či vyšších 

akademických titulů se předpokládá již určitá praxe v 

oboru (vědecká činnost apod.), z toho důvodu 

nepovažují za vhodné nerovnoměrné aplikovat 

paušální rozsah pěti let na všechny bez rozdílu. Byl 

vznesen požadavek, aby tato část byla více 

promyšlena a objasněna. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Příloha byla zpracována v úzké 

součinnosti se zástupci odborné 

veřejnosti (Pracovní skupina 

soudních tlumočníků), kteří 

doporučili toto znění přílohy. 

191.   

Způsob vykonání vstupní zkoušky, její forma, obsah a 

průběh  

V Návrhu vyhlášky (dokument II) části Část II, hlava 

I, §5 a také v části Odůvodnění Zvláštní část 

(dokument III) se zmiňuje, že testovými otázkami se 

Částečně vyhověno, částečně 

vysvětleno 

Návrh bude doplněn o formulaci, 

že požadované znalosti a 

schopnost se budou ověřovat 

v rozsahu potřebném pro výkon 
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ověřuje zejména znalost právních předpisů 

upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti a řízení nebo jiné postupy, ve kterých se 

vykonává tlumočnická nebo překladatelská činnost, 

schopnost předpisy aplikovat a znalost náležitostí 

tlumočnického nebo překladatelského úkonu. Dále je 

dovysvětleno, že řízeními, ve kterých se vykonává 

tlumočnická a překladatelská činnost, se rozumí 

občanské soudní řízení, trestní řízení, soudní řízení 

správní a správní řízení. Přičemž ve Zvláštní části 

Odůvodnění (dokument III) se jako příklad uvádí §30 

zákona 1 a 2 č. 372/2011, §39 zákona č. 301/2000 Sb., 

nebo také §1535 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto 

je však veškerý doporučený obsah k přípravě na 

zkoušení či přezkoušení vyčerpán. Bylo by vhodné 

blíže specifikovat požadovaný rozsah znalostí. Je 

nutno počítat s tím, že ve zmíněných oblastech soudní 

znalec a tlumočník disponuje pouze obecnými 

znalostmi danými rozsahem právního minima pro 

překladatele a tlumočníky. To však již nutně 

absolvoval, tudíž ze zmíněného nevyplývá logika 

těchto zkoušení či přezkoušení.  

Jasnost popsaných požadavků na rozsah znalostí 

komplikuje navíc také to, že v popsaném obsahu 

splývají požadavky kladené na překladatele a 

tlumočníky do cizích jazyků a na tlumočnické a 

překladatelské úkony týkající se neslyšících a 

hluchoslepých osob. Podle názoru akademických 

pracovníků by měly být požadavky na rozsah znalostí 

odlišné a jasně definované.  

Poplatek za vykonání zkoušky je dle výše zmíněného 

zákona poměrně vysoký. S ohledem na stanovenou 

tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti. 

Vzhledem k okolnosti, že 

vyhláška musí být použitelná pro 

všechny jazyky (i komunikační 

systémy neslyšících a 

hluchoslepých osob) a 

specializace, je třeba použít 

v návrhu vyhlášky obecnou 

formulaci, která umožní konkrétní 

skladbu otázek v závislosti na 

tom, jaký jazyk (komunikační 

systém) nebo specializace mají 

být zapsány. Předkladatel však 

uvádí, že jde zejména o test 

právních znalostí, které jsou ve 

značném rozsahu shodné pro 

všechny jazyky (komunikační 

systémy) a specializace. 
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výši by se u nich mělo počítat s poskytnutím jasně 

definovaných okruhů otázek. Požadovat po 

překladateli a tlumočníkovi aktivní znalost přesné 

typologie a hierarchie trestných činů či jiných 

odborných otázek zaručuje jejich neúspěch.  

Naši akademičtí pracovníci považují za potřebné 

reflektovat, že soudních tlumočníků a znalců v 

některých oborech je skutečně nedostatek. Jejich 

činnost je nedoceněna a byť je pochopitelné, že je 

nutné na ně překlopit veškerou zodpovědnost, benefity 

z této činnosti jsou často mizivé. Obzvlášť pro ty, kteří 

se této činnosti věnují méně z důvodu hlavního 

zaměstnání. Je třeba se zamyslet i nad otázkou, jak 

udržet stávající tlumočníky a překladatele. Za 

okolností, které vyplývají z nového samostatného 

zákona, je nutné počítat s redukcí seznamu soudních 

znalců a tlumočníků. 

Tato připomínka je doporučující. 

192.   

Rozdílová zkouška  

Z materiálů není opět jasné, jaký by měl být přesně její 

rozsah 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Bude doplněno ,,v rozsahu 

potřebném pro výkon tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti“. 

- Česká advokátní komora bez připomínek  

- Notářská komora ČR bez připomínek  

- Akademie věd ČR bez připomínek  

- Soudcovská unie ČR bez připomínek  

- Unie státních zástupců 

České republiky, z.s. 

bez připomínek.  
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- Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

bez připomínek  

- Bezpečnostní informační 

služba 

bez připomínek  

- Úřad pro zahraniční styky 

a informace 

bez připomínek  

- Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci 

bez připomínek  

- Generální ředitelství 

Vězeňské služby 

bez připomínek  

- Probační a mediační 

služba 

bez připomínek  

- Rejstřík trestů bez připomínek  

Pozn.: Některá připomínková místa označila některé své připomínky za zásadní nebo doporučující. Podle čl. 16 odst. 5 legislativních 

pravidel vlády se však připomínky k návrhu vyhlášky nerozlišují na zásadní a doporučující. 
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