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IV. 

 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu: Návrh vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

MSP 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2021 

- Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

- Cílem návrhu vyhlášky je zavedení systému určení odměn a náhrad soudních tlumočníků a soudních 

překladatelů, který zohlední vývoj inflace od roku 2003 a který je dostatečně motivační pro výkon 

tlumočnické a překladatelské činnosti. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Navýšení odměny: náklady nad rámec současných výdajů asi 45 758 714,30 Kč ročně pro 

Ministerstvo spravedlnosti a asi 57 504 060,46 Kč ročně pro Ministerstvo vnitra. 

Hotové výdaje (tisk písemného tlumočnického nebo překladatelského úkonu apod.): náklady nad 

rámec současných výdajů asi 1 320 000 Kč pro Ministerstvo spravedlnosti a asi 1 680 000 Kč pro 

Ministerstvo vnitra. 

Náhrada za ztrátu času: náklady nad rámec současných výdajů asi 3 626 656 Kč ročně pro 

Ministerstvo spravedlnosti a asi 4 615 744 Kč ročně pro Ministerstvo vnitra. 

Platby spojené s konzultantem: náklady nad rámec současných výdajů asi 132 000 Kč ročně pro 

Ministerstvo spravedlnosti a asi 168 000 Kč ročně pro Ministerstvo vnitra. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Dopad spočívá v navýšení odměn a náhrad soudních tlumočníků a soudních překladatelů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Tato právní úprava nemá sociální dopady. 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Tato právní úprava nemá dopad na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Tato právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a je rovněž bez vlivu na otázku 

rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Tato právní úprava nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Tato právní úprava je bez negativního dopadu na otázku korupce. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.  
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele. 

 

1.2. Definice problému 

Návrh vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele je 

předkládán podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020. 

Tato vyhláška má být jednou z vyhlášek provádějících zákon č. 354/2019 Sb., o soudních 

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

„tlumočnický a překladatelský zákon“). 

Při přípravě návrhu tlumočnického a překladatelského zákona bylo odměňování soudních 

tlumočníků a soudních překladatelů identifikováno jako jeden z významných problémů 

současné právní úpravy při posuzování dopadů regulace (RIA). 

Stávající systém odměňování soudních tlumočníků a soudních překladatelů i výše sazeb za 

výkon tlumočnické a překladatelské činnosti jsou dlouhodobě podrobovány kritice. Vyhláška 

upravující tuto oblast nebyla již mnoho let novelizována, nebylo tedy reagováno ani na inflaci 

ani na vývoj společenských poměrů a potřeb jednotlivce. Systému odměňování je zároveň 

vytýkána i absence odměňování některých úkonů či procesů, které jsou však po soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích často požadovány, jako například náklady na 

vyhotovení kopií překladatelského úkonu nebo písemného tlumočnického úkonu nebo 

náhrada za ztrátu času spojenou s nezbytným cestováním. 

Pokud jde o inflaci, sazby odměn a náhrad byly naposledy měněny k 1. lednu 2003 (srov. níže 

popis existujícího právního stavu). Současné sazby odměn 100 Kč (v některých případech 150 

Kč) až 350 Kč (z roku 2003) odměny by odpovídala sazbě 140 Kč (případně 210 Kč) až 490 

Kč (tedy částkám vyšším o 40 %) při zohlednění vývoje míry inflace do roku 2019 (nejde 

však o výpočet míry inflace na základě cenových reprezentantů vztahujících se 

k tlumočníkům, resp. soudním tlumočníkům a soudním překladatelům), sazby paušální 

odměny i sazby paušálních náhrad by též – při zohlednění míry inflace – odpovídaly částkám 

vyšším o 40 %. 

Stejně tak současná sazba odměny za jazykovou revizi překladu 30 až 90 Kč by při zvýšení o 

40 % činila 42 až 126 Kč. 

Pro ilustraci lze dále uvést výdělky některých profesí dle Národní soustavy povolání 

spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předkladatel, vzhledem k současné výši 
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sazeb tlumočníků odměn, vyhledal v katalogu profese, k jejichž výkonu je třeba základní 

vzdělání, případně střední vzdělání s výučním listem: 

 pomocný pracovník ve stavebnictví (charakteristika: pomocný pracovník ve 

stavebnictví provádí jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve 

stavebnictví, kvalifikační úroveň: základní vzdělání /NSP 1/), a to konkrétně dělník 

v oblasti výstavby budov (CZ-ISCO 9313),1) 

 technickoadministrativní pracovník (charakteristika: technickoadministrativní 

pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů 

nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s 

využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů, kvalifikační úroveň: střední 

vzdělání s výučním listem /NSP 3/), a to všeobecný administrativní pracovník (CZ-

ISCO 4110),2) 

 technik PC a periférií (charakteristika: technik PC a periferií zajišťuje fungování 

osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě 

malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a 

odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje 

samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje 

na klientské pracovní stanice a periferie, kvalifikační úroveň: střední vzdělání 

s výučním listem /NSP 3/), a to technik počítačových sítí a systémů (CZ-ISCO 

3513),3) 

 řidič zdravotnické dopravní služby (charakteristika: řidič zdravotnické dopravní služby 

pod odborným dohledem provádí činnosti při poskytování zdravotnické dopravní 

služby, kvalifikační úroveň: střední vzdělání s výučním listem /NSP 2/), a to řidič 

zdravotnické dopravní služby (CZ-ISCO 83223),4) a 

 pomocný pracovník v zemědělství (charakteristika: pomocný pracovník v zemědělství 

provádí pomocné práce v zemědělské výrobě /polní rostlinná výroba, živočišná 

výroba, zahradnické práce/, kvalifikační úroveň: základní vzdělání /NSP 1/), a to 

pomocný pracovník v rostlinné výrobě (CZ-ISCO 9211).5) 

Předkladatel tedy vybral profese z odborné skupiny stavebnictví a zeměměřičství (dělník 

v oblasti výstavby budov /CZ-ISCO 9313/, ekonomika, administrativa, personalistika 

(všeobecný administrativní pracovník /CZ-ISCO 4110/), informační technologie (technik 

počítačových sítí a systémů /CZ-ISCO 3513/), zdravotnictví a farmacie (řidič zdravotnické 

dopravní služby /CZ-ISCO 83223/) a zemědělství a veterinární péče (pomocný pracovník 

v rostlinné výrobě /CZ-ISCO 9211/). 

                                                           
1) Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-stav-fd2e, citováno dne 21. 7. 2020. 
2) Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/technickoadministrativni-, citováno dne 21. 7. 2020. 
3) Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pc-a-periferii, citováno dne 21. 7. 2020. 
4) Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/f8e3606289, citováno dne 21. 7. 2020. 
5) Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a, citováno dne 21. 7. 2020. 
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I při všech rozdílech mezi odměňováním soudních tlumočníků a soudních překladatelů a 

odměňováním výše uvedených profesí i jejich pracovních podmínek (pracovní doba, 

resp. doba strávená prací, atd.) je možné – pro ilustraci – na odměňování těchto vybraných 

profesí odkázat. 

Ze srovnání, jak je uvede níže, přitom vyplývá, že sazby tlumočnických odměn dle současné 

právní úpravy, tedy 100 Kč (případně 150 Kč) až 350 Kč, odpovídají odměňování za velmi 

málo kvalifikovanou práci. 

Tabulka 1: Hrubá měsíční mzda nebo hrubý měsíční plat v roce 2019 (vybrané profese) 

Profese 

Hrubá měsíční mzda Hrubý měsíční plat 

Rozmezí Střední 

hodnota 

Rozmezí Střední 

hodnota Od Do Od Do 

Dělník v oblasti výstavby 

budov (CZ-ISCO 9313) 
13 425 Kč 26 534 Kč 15 849 Kč 17 074 Kč 32 888 Kč 25 902 Kč 

Všeobecný 

administrativní 

pracovník (CZ-ISCO 

4110) 

14 404 Kč 40 350 Kč 22 590 Kč 22 303 Kč 42 819 Kč 29 723 Kč 

Technik počítačových 

sítí a systémů (CZ-ISCO 

3513) 

23 260 Kč 75 041 Kč 41 697 Kč 27 186 Kč 48 384 Kč 35 426 Kč 

Řidič zdravotnické 

dopravní služby (CZ-

ISCO 83223) 

- - - 25 667 Kč 42 053 Kč 33 746 Kč 

Pomocný pracovník v 

rostlinné výrobě (CZ-

ISCO 9211) 

16 073 Kč 28 004 Kč 19 979 Kč - - - 

Zdroj: Národní soustava povolání (spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí), 

zpracování předkladatel 

Předkladatel následně přepočetl hodnoty dle tabulky 1 na hodinovou sazbu, a to tak, že tyto 

hodnoty vydělil číslem 160 (přepočet na 160 hodin měsíčně). 

 

Tabulka 2: Hrubá hodinová mzda nebo hrubý hodinový plat v roce 2019 (vybrané 

profese) 

Profese 

Hrubá měsíční mzda Hrubý měsíční plat 

Rozmezí Střední 

hodnota 

Rozmezí Střední 

hodnota Od Do Od Do 
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Dělník v oblasti výstavby 

budov (CZ-ISCO 9313) 
84 Kč 166 Kč 99 Kč 107 Kč 206 Kč 162 Kč 

Všeobecný 

administrativní 

pracovník (CZ-ISCO 

4110) 

90 Kč 252 Kč 141 Kč 139 Kč 268 Kč 186 Kč 

Technik počítačových 

sítí a systémů (CZ-ISCO 

3513) 

145 Kč 469 Kč 261 Kč 170 Kč 302 Kč 221 Kč 

Řidič zdravotnické 

dopravní služby (CZ-

ISCO 83223) 

- - - 160 Kč 263 Kč 211 Kč 

Pomocný pracovník v 

rostlinné výrobě (CZ-

ISCO 9211) 

100 Kč 175 Kč 125 Kč - - - 

Zdroj: předkladatel 

Předkladatel si přitom je vědom skutečnosti, že existují i kvalifikované profese, které jsou 

nedostatečně odměňovány (tedy že ve výběru profesí s relativně nízkým ohodnocením by 

mohly figurovat i profese kvalifikované). Takový stav (relativně nízké ohodnocení 

kvalifikované práce) však předkladatel považuje v případě soudních tlumočníků a soudních 

překladatelů za problém, který má být řešen. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

V současnosti je výkon tlumočnické činnosti upraven především zákonem č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 36/1967 Sb.“), 

a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 37/1967 Sb.“). 

Současná právní úprava chápe tlumočnickou činnost šířeji (oproti nové právní úpravě – tedy 

tlumočnickému a překladatelskému zákonu), protože zahrnuje též překladatelskou činnost. 

Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, 

které bylo nutné k jeho podání vynaložit (§ 17 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb.): 

 při ústním překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu 100 až 

350 Kč (položka 1), 

 při ústním překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu 150 až 350 Kč 

(položka 2), 

 při písemném překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu stránku 100 až 

350 Kč (položka 3) a 

 při písemném překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku 150 až 350 

Kč (položka 4). 
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Odměna za jazykovou revizi překladu činí podle hledisek uvedených v § 17 odst. 1 vyhlášky 

č. 37/1967 Sb. za jednu stránku 30 až 90 Kč (§ 18 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). Bylo-li 

nutno při revizi překladu jeho text zcela přepracovat, náleží tlumočníkovi odměna podle sazeb 

uvedených v § 17 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. (§ 18 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Za tlumočení ústních projevů ve styku s hluchoněmými osobami přísluší odměna podle 

ustanovení § 17 pol. 1. vyhlášky č. 37/1967 Sb. (§ 19 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Současná výše sazeb byla stanovena novelou vyhlášky č. 37/1967 Sb. provedenou vyhláškou 

č. 432/2002 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2003. Vyhláška č. 37/1967 Sb. (i zákon č. 36/1967 

Sb.) se zrušuje zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech, a to k 31. prosinci 2020. 

Odměna může být v některých případech zvýšena (např. z důvodu náročnosti na přesnost 

nebo odbornost), sazby zvýšení činí 10 až 50 % (§ 22 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Podle tlumočnického a překladatelského zákona má soudní tlumočník a soudní překladatel 

nárok na odměnu za výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti (§ 29 odst. 1 

tlumočnického a překladatelského zákona, podle § 3 odst. 3 téhož zákona se ustanovení o 

odměnách a náhradách vztahují též na soudního překladatele a na překladatelskou činnost). 

Soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli též náleží náhrada hotových výdajů a 

náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem (§ 30 

odst. 1 tlumočnického a překladatelského zákona). Odměny a náhrady lze sjednat, případně se 

určují podle právních předpisů (v podrobnostech srov. § 29 odst. 2 a § 30 odst. 1 

tlumočnického a překladatelského zákona). Tato úprava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2021. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Soudní tlumočníci a soudní překladatelé: jedná se o subjekty oprávněné vykonávat 

tlumočnickou nebo překladatelskou činnost. 

V současnosti je evidováno 3 159 tlumočníků (data k 18. říjnu 2020). Počet tlumočníků klesá 

(v roce 2011 bylo evidováno 3 505 tlumočníků), platí přitom, že řádově desítky procent (jde 

až o třetinu tlumočníků) tlumočníků provedou ročně ne více než 5 tlumočnických úkonů. 

Každý rok je jmenováno několik desítek nových tlumočníků. 

Zadavatelé tlumočnických a překladatelských úkonů: jedná se o subjekty, které provedení 

úkonu zadávají. Jde o fyzické a právnické osoby, též o orgány veřejné moci (soudy, policejní 

orgány, správní orgány atd.). 

Dalšími dotčenými subjekty jsou dále fyzické a právnické osoby, které nejsou zadavateli 

úkonu, pokud jim byla uložena povinnost nahradit náklady řízení, jejichž součástí je též 

náhrada znalečného.  
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1.5. Popis cílového stavu 

Cílem tlumočnického a překladatelského zákona je celkové zkvalitnění výkonu tlumočnické a 

překladatelské činnosti. K tomuto cíli však vede celá řada jednotlivých opatření, která jsou 

nutná pro dosažení požadovaného výsledku.  

Jedním z těchto opatření je takový systém určení odměny a náhrad náležejících soudním 

tlumočníkům a soudním překladatelům, který zohlední vývoj inflace od roku 2003 a který je 

dostatečně motivační pro výkon tlumočnické a překladatelské činnosti (významné zvýšení 

počtu soudních tlumočníků a soudních překladatelů však předkladatel neočekává). 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by nebyla vydána vyhláška o odměnách a náhradách náležejících soudním 

tlumočníkům a soudním překladatelům, nebyla by splněna povinnost předkladatele 

vyplývající ze zmocňovacích ustanovení (§ 29 odst. 5 a § 30 odst. 7 tlumočnického a 

překladatelského zákona). V aplikační praxi by pak nebylo možné aplikovat prováděcí právní 

úpravu, protože by neexistovala. 

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta 0 

Variantou 0 je zachování současné právní úpravy.  

 

Varianta 1 

Varianta 1 spočívá v převzetí obsahu současné právní úpravy, tedy vyhlášky č. 37/1967 Sb., 

s doplněním právní úpravy náhrady za ztrátu času a náhrady nákladů spojených s přibráním 

konzultanta, s parametrickými změnami v případě odměn a existujících náhrad (zejména výše 

sazeb) a s revizí struktury odměn a náhrad. 

Sazba by byla činila 300 až 550 Kč za hodinu tlumočení a 200 až 450 Kč za jednu 

normostranu v případě překladu. V případě revizních úkonů je sazba odměny snížena o 70 %, 

stejně tak v případě kontroly již dříve vyhotoveného překladu v případě vypracování dalšího 

vyhotovení překladatelského úkonu. 

Sazby paušálních náhrad a výčet hotových výdajů je při variantě 1 navržen takto: 

 Hotový výdaj Výše náhrady 

1. Tisk černobílý strana formátu A4 3 Kč 

2. Tisk černobílý strana formátu A3 6 Kč 
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3. Tisk barevný strana s obrazovým obsahem 

formátu A4 

17 Kč 

4. Tisk barevný strana s obrazovým obsahem 

formátu A3 

35 Kč 

5. Zvukový záznam 1 minuta 1,50 Kč 

6. Obrazový záznam 1 minuta 2,50 Kč 

7. Zvukově-obrazový záznam 1 minuta 2,50 Kč 

8. CD nebo DVD včetně obalu 1 ks 10 Kč 

9. Flash disk 1 ks 120 Kč 

 

Výše náhrady za ztrátu času odpovídá zásadně výši ušlého výdělku (počítané jako v případě 

svědečného), není-li možné určit náhradu za ztrátu času v této výši, sazba náhrady za ztrátu 

času činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu. 

Varianta 1 též zahrnuje zvýšení a snížení sazby odměn při určitých zvláštních případech 

(např. práce o víkendu), dále umožňuje snížení odměny a její odepření v případě nekvalitního 

výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti i její zvýšení např. z důvodu odborné 

náročnosti. Při této variantě též má být stanoveno, že soudní tlumočník a soudní překladatel 

mají nárok na náhradu odměny konzultanta a hotových výdajů konzultanta, kterého soudní 

tlumočník nebo soudní překladatel k posouzení zvláštních dílčích otázek, a na náhradu za 

ztrátu času konzultanta. 

Varianta 1 byla zformulována částečně při posuzování dopadů regulace (RIA) provedeném při 

přípravě návrhu tlumočnického a překladatelského zákona, tedy za účasti zástupců odborné 

veřejnosti (přičemž odborná veřejnost zastává v otázkách odměn a náhrad různé názory). 

 

Varianta 2 

Varianta 2 je shodná s variantou 1 – je ovšem zachováno rozlišení sazeb v závislosti na 

skutečnosti, zda se tlumočí nebo překládá z českého jazyka nebo do českého jazyka, nebo zda 

se tlumočí nebo překládá z cizího jazyka do cizího jazyka, přičemž sazby se zvyšují o 250 Kč: 

 při tlumočení z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu 350 až 600 Kč, 

 při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu 400 až 600 Kč, 

 při překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu normostranu 350 až 600 

Kč a 

 při překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku 400 až 600 Kč. 
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Varianta 3 

Předkladatel je nucen, vzhledem k dopadům rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

koronavirem SARS CoV-2, zformulovat též variantu postupného zvyšování odměn. Varianta 

3 je shodná s variantou 2 s tím rozdílem, že sazby odměn dle varianty 2 se použijí až od roku 

2022 a pro rok 2021 by se použily sazby zvýšené oproti současnému stavu o 100 Kč: 

 při tlumočení z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu 200 až 450 Kč, 

 při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu 250 až 450 Kč, 

 při překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu normostranu 200 až 450 

Kč a 

 při překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku 250 až 450 Kč. 

 

Varianta 4 

Předkladatel zformuloval též variantu 4, a to s ohledem na požadavek Ministerstva financí 

(uplatněný formou připomínky v meziresortním připomínkovém řízení), aby výše sazeb 

odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti byla stanovena pouze v takové výši, 

aby zvýšený dopad na rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti – související 

s vyhláškou o znalečném a s vyhláškou o odměně a náhradách soudního tlumočníka a 

soudního překladatele (vyhláškou o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu 

času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti), činil 

maximálně 112 mil. Kč. 

Také tato varianta je tedy ovlivněna dopady rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

koronavirem SARS CoV-2. 

Při této variantě by se dolní hranice sazby zvýšila o 200 Kč a horní hranice sazby o 100 Kč: 

 při tlumočení z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu 300 až 450 Kč, 

 při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu 350 až 450 Kč, 

 při překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu normostranu 300 až 450 

Kč a 

 při překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku 350 až 450 Kč. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Náklady kvalitativní spočívají v nutnosti uzpůsobit se změně právní úpravy. 
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Kvantitativní náklady mají formu zvýšení odměny a náhrad za výkon tlumočnické a 

překladatelské činnosti, a nákladů spojených s uzpůsobením se změně (viz výše, např. nový 

software). 

Přínosy jsou kvalitativní, a to vytvoření podmínek pro zkvalitnění výkonu tlumočnické a 

překladatelské činnosti. 

 

3.2. Náklady 

Náklady se týkají všech dotčených subjektů, nejvíce však zadavatelů tlumočnických a 

překladatelských úkonů a soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Pokud jde o odměny 

a náhrady, jde o náklad z hlediska subjektu, který jej bude platit, aniž by mu byl nahrazen – 

z hlediska soudního tlumočníka a soudního překladatele jde o přínos. 

Kvalitativní náklady vyčíslit nelze, kvantitativní náklady spojené s uzpůsobením se změně 

předkladatel předpokládá v zanedbatelné výši. 

Kvantitativní náklady ve formě zvýšení odměn a náhrad náležejících soudním tlumočníkům a 

soudním překladatelům lze uvést následující. 

 

Varianta 1 

V současnosti neexistují data o celkovém počtu tlumočnických úkonů (podle nové právní 

úpravy tlumočnických a překladatelských úkonů), za jejichž zpracování bylo účtováno 

tlumočné dle vyhlášky č. 37/1967 Sb., tedy nikoliv tlumočné sjednané mezi zadavatelem a 

tlumočníkem v odlišné výši. 

Též nejsou k dispozici data o struktuře množiny tlumočnických úkonů, zpracovaných podle 

současné právní úpravy, z hlediska použití jednotlivých sazeb odměn a náhrady nákladů, 

(jednotlivých položek tlumočného) podle vyhlášky č. 37/1967 Sb., ani z hlediska celkové 

výše tlumočného. Tato data nejsou k dispozici z toho důvodu, že dosud nebyl zaveden systém 

získávání dat, který by učinil taková data dostupná. Data by tak bylo možné získávat pouze 

metodami, které jsou mimořádně nákladné (z hlediska personálního, časového apod.). 

Tlumočnickým a překladatelským zákonem má být zavedena mj. evidence tlumočnických a 

překladatelských úkonů (§ 28 tlumočnického a překladatelského zákona), prostřednictvím 

které mají být získávána mj. dostatečně strukturovaná data o odměnách a náhradách soudních 

tlumočníků a soudních překladatelů. 

Navzdory výše uvedenému byly zvýšené náklady státu na hodinovou časovou odměnu při 

posuzování dopadů regulace (RIA) během přípravy návrhu tlumočnického a překladatelského 

zákona vyčísleny, přičemž předkladatel toto posouzení dopadů regulace provedené při 

přípravě návrhu znaleckého zákona převzal a dále doplnil, jak níže uvedeno. 
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Předkladatel má k dispozici údaje o výši výdajů Ministerstva spravedlnosti na tlumočné 

v letech 2015 až 2019. Předkladatel má dále údaje o výši výdajů Ministerstva vnitra na 

tlumočné v letech 2015 až 2019 (poskytnuté Ministerstvem vnitra), ovšem pouze v součtu 

s výdaji na znalečné (výdaje zvlášť na tlumočné a zvlášť na znalečné se nesledují). 

Předkladatel proto vypočetl, v jakém poměru jsou výdaje předkladatele na tlumočné vůči 

celkovým výdajům předkladatele na znalečné a tlumočné. Za použití tohoto poměru 

předkladatel odhadl výši výdajů Ministerstva vnitra na tlumočné. Dále předkladatel vypočetl 

poměr výše výdajů předkladatele (Ministerstvo spravedlnosti) na tlumočné a výše výdajů 

Ministerstva vnitra na tlumočné. 

Na základě výše uvedeného dospěl předkladatel k níže uvedeným údajům. 

 

Tabulka 3: Výdaje Ministerstva spravedlnosti na znalečné a tlumočné v letech 2015 až 

2019 

Výdaje Ministerstva spravedlnosti na znalečné a tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok Znalečné Tlumočné 
Celkem znalečné a 

tlumočné 

Poměr 

Znalečné Tlumočné 

2015      216 440 850,00 Kč      64 263 080,00 Kč        280 703 930,00 Kč  77 % 23 % 

2016      227 257 150,00 Kč      68 308 970,00 Kč        295 566 120,00 Kč  77 % 23 % 

2017      205 316 540,00 Kč      71 575 880,00 Kč        276 892 420,00 Kč  74 % 26 % 

2018      183 756 960,00 Kč      71 489 190,00 Kč        255 246 150,00 Kč  72 % 28 % 

2019      177 857 390,00 Kč      76 352 990,00 Kč        254  210 380,00 Kč  70 % 30 % 

CELKEM   1 010  628 890,00 Kč    351 990 110,00 Kč     1 362  619 000,00 Kč  74 % 26 % 

Zdroj: předkladatel 

 

Tabulka 4: Výdaje Ministerstva vnitra na znalečné a tlumočné v letech 2015 až 2019 

Výdaje Ministerstva vnitra na znalečné a tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok Znalečné Tlumočné 
Celkem znalečné a 

tlumočné 

Poměr 

Znalečné Tlumočné 

2015 242 311 171,25 Kč 72 378 661,54 Kč 314 689 832,79 Kč 77 % 23 % 

2016 245 381 735,94 Kč 73 295 843,20 Kč 318 677 579,14 Kč 77 % 23 % 

2017 248 215 953,72 Kč 87 211 010,77 Kč 335 426 964,49 Kč 74 % 26 % 

2018 253 494 156,99 Kč 98 581 061,05 Kč 352 075 218,04 Kč 72 % 28 % 

2019 258 702 150,06 Kč 110 872 350,03 Kč 369 574 500,09 Kč 70 % 30 % 
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CELKEM 1 248 105 167,96 Kč 442 338 926,59 Kč 1 690 444 094,55 Kč 74 % 26 % 

Zdroj: Ministerstvo vnitra (údaj o částkách vydaných celkem na znalečné a tlumočné) 

 

Tabulka 5: Výdaje Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na tlumočné 

Výdaje Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra Celkem 

Poměr 

Min. 

spravedlnosti 

Min. 

vnitra 

2015     64 263 080,00 Kč  72 378 661,54 Kč      136 641 741,54 Kč  47 % 53 % 

2016     68 308 970,00 Kč  73 295 843,20 Kč      141 604 813,20 Kč  48 % 52 % 

2017     71 575 880,00 Kč  87 211 010,77 Kč      158 786 890,77 Kč  45 % 55 % 

2018     71 489 190,00 Kč  98 581 061,05 Kč      170 070 251,05 Kč  42 % 58 % 

2019     76 352 990,00 Kč  110 872 350,03 Kč      187 225 340,03 Kč  41 % 59 % 

CELKEM   351 990 110,00 Kč   442 338 926,59 Kč     794 329 036,59 Kč  44 % 56 % 

Zdroj: předkladatel 

Pro kvantitativní odhad dopadu úpravy určení výše sazeb odměn je tak třeba učinit alespoň 

některé dodatečné předpoklady. Předkladatel předpokládá, že rozložení skutečně použitých 

hodinových sazeb v rámci intervalu hodinové odměny bude mít v zásadě shodnou strukturu 

jako v rámci intervalu dosavadního, a že i v budoucnu budou propláceny odměny a náhrady 

se shodnou strukturou jednotlivých položek. 

Při posouzení dopadů regulace (RIA) návrhu znaleckého zákona dospěl předkladatel k závěru 

(počítáno s údaji za rok 2014), že navýšením sazeb odměn podle varianty 1 vzniknou 

vícenáklady asi 40 088 316 Kč (počítáno s údaji za rok 2014) na straně předkladatele 

(Ministerstvo spravedlnosti), což je 60% zvýšení výdajů (60 % z 66 813 860 Kč), srov. str. 1 

závěrečné zprávy o posouzení dopadů regulace (RIA) zpracované k návrhu tlumočnického a 

překladatelského zákona. 

Výše vícenákladů na odměny pak činí 60 % též v případě Ministerstva vnitra. Výši 

vícenákladů lze za obě ministerstva (Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra) vyčíslit, 

jak níže uvedeno. 
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Tabulka 6: Výpočet 60 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné 

Výpočet 60 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra Celkem 

2015      38 557 848,00 Kč              43 427 196,93 Kč         81 985 044,93 Kč  

2016      40 985 382,00 Kč              43 977 505,92 Kč         84 962 887,92 Kč  

2017      42 945 528,00 Kč              52 326 606,46 Kč         95 272 134,46 Kč  

2018      42 893 514,00 Kč              59 148 636,63 Kč       102 042 150,63 Kč  

2019      45 811 794,00 Kč              66 523 410,02 Kč       112 335 204,02 Kč  

PRŮMĚR      42 238 813,20 Kč              53 080 671,19 Kč        95 319 484,39 Kč  

 Zdroj: předkladatel 

Lze tak uzavřít, že vícenáklady vzniklé v souvislosti se zvýšením odměny dle varianty 1 lze 

odhadnout na 42 238 813,20 Kč v případě předkladatele (Ministerstva spravedlnosti) a 

53 080 671,19 Kč v případě Ministerstva vnitra. 

Dále je v rámci této varianty rovněž navrhováno, že nově dojde k placení náhrad za některé 

hotové výdaje, jako je tisk jednotlivých listů posudku, pořizování obrazového či zvukového 

záznamu apod. Odhaduje se, že tyto náklady by mohly činit asi 3 000 000 Kč ročně (srov. 

str. 1 závěrečné zprávy o posouzení dopadů regulace /RIA/ zpracované při přípravě návrhu 

tlumočnického a překladatelského zákona), tedy asi 1 320 000 Kč v případě Ministerstva 

spravedlnosti (44 %) a asi 1 680 000 Kč v případě Ministerstva vnitra (56 %). 

Pokud jde o náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, lze při počtu 42 212 

tlumočnických úkonů zadaných státními orgány v roce 2014 (srov. str. 35 závěrečné zprávy o 

posouzení dopadů regulace (RIA) zpracované k návrhu tlumočnického a překladatelského 

zákona) a předpokladu, že v průměru bude činit promeškaný čas 2 hodiny na 1 úkon, 

odhadnout výši vícenákladů na tyto náhrady na 8 242 400 Kč, tedy 3 626 656 Kč v případě 

Ministerstva spravedlnosti (44 %) a 4 615 744 Kč v případě Ministerstva vnitra (56 %). 

Určité finanční náklady jsou spojeny také s  navrženou právní úpravou náhrady hotových 

výdajů a náhrady za ztrátu času konzultanta přibraného tlumočníkem či překladatelem. 

Jestliže předkladatel vyjde z předpokladu, že konzultanty budou využívat tlumočníci / 

překladatelé ve srovnatelném počtu případů, v kolika přibírají konzultanty podle § 157 odst. 3 

trestního řádu orgány činné v trestním řízení (na základě praktických poznatků lze velmi 

hrubě odhadnout, že orgány činné v trestním řízení přibírají odborného konzultanta přibližně 

ve 290 případech ročně, z čehož přibližně 140 konzultantů je přibíráno ze soukromé sféry bez 

pracovněprávního vztahu k státnímu orgánu nebo vědecké či výzkumné instituci), velmi 

zhruba lze náklady na náhrady konzultantů odhadnout na 300 000 Kč ročně (srov. str. 42 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUMD2QDJ)



15 

 

závěrečné zprávy o posouzení dopadů regulace /RIA/ zpracované při přípravě návrhu 

znaleckého zákona /zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech/, která ovšem počítá též s odměnami pro konzultanta podle vyhlášky, která má být 

vydána k provedení trestního řádu a nikoliv podle vyhlášky upravující odměny a náhrady 

náležející soudním tlumočníkům a soudním překladatelům), tedy asi 132 000 Kč v případě 

Ministerstva spravedlnosti (44 %) a asi 168 000 Kč v případě Ministerstva vnitra (56 %). 

Pokud jde o smluvní odměny a náhrady náležející soudním tlumočníkům a soudním 

překladatelům, podle poznatků předkladatele smluvní tlumočné bývá sjednáváno vyšší než 

tlumočné určené dle vyhlášky č. 37/1967 Sb., resp. než odměny a náhrady podle varianty 1. 

Nadto výše smluvních odměn a náhrad je dána trhem, přičemž předkladatel nepředpokládá, že 

by varianta 1 měla tržní podmínky významně měnit. 

Výše uvedené lze shrnout do následující tabulky. 

 

Tabulka 7: Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra 

(varianta 1) 

Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra (varianta 1) 

Položka 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra CELKEM 

Odměna           42 238 813 Kč            53 080 671 Kč            95 319 484 Kč  

Hotové výdaje (tisk apod.)             1 320 000 Kč              1 680 000 Kč              3 000 000 Kč  

Náhrada za ztrátu času             3 626 656 Kč              4 615 744 Kč              8 242 400 Kč  

Konzultant                132 000 Kč                 168 000 Kč                 300 000 Kč  

CELKEM      47 317 469,20 Kč       59 544 415,19 Kč          106 861 884 Kč  

Zdroj: předkladatel 

 

Varianta 2 

V případě varianty 2 jsou náklady shodné s variantou 1 s tím rozdílem, že náklady spojené se 

zvýšením odměn jsou vyšší, neboť zvýšení nákladů činí 107 % (ohledně způsobu výpočtu 

předkladatel odkazuje na výpočty k variantě 1 a na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 
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regulace /RIA/ zpracované v rámci přípravy návrhu tlumočnického a překladatelského 

zákona). 

 

Tabulka 8: Výpočet 107 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné 

Výpočet 107 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra Celkem 

2015         68 761 495,60 Kč        77 445 167,85 Kč          146 206 663,45 Kč  

2016         73 090 597,90 Kč        78 426 552,23 Kč          151 517 150,13 Kč  

2017         76 586 191,60 Kč        93 315 781,52 Kč          169 901 973,12 Kč  

2018         76 493 433,30 Kč      105 481 735,32 Kč          181 975 168,62 Kč  

2019         81 697 699,30 Kč      118 633 414,53 Kč          200 331 113,83 Kč  

PRŮMĚR         75 325 883,54 Kč        94 660 530,29 Kč          169 986 413,83 Kč  

 Zdroj: předkladatel 

Náklady tak lze shrnout do následující tabulky. 

 

Tabulka 9: Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra 

(varianta 2) 

Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra (varianta 2) 

Položka 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra CELKEM 

Odměna      75 325 883,54 Kč       94 660 530,29 Kč     169 986 413,83 Kč  

Hotové výdaje (tisk apod.)             1 320 000 Kč              1 680 000 Kč              3 000 000 Kč  

Náhrada za ztrátu času             3 626 656 Kč              4 615 744 Kč              8 242 400 Kč  

Konzultant                132 000 Kč                 168 000 Kč                 300 000 Kč  
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CELKEM      80 404 539,54 Kč     101 124 274,29 Kč     181 528 813,83 Kč  

Zdroj: předkladatel 

 

Varianta 3 

V případě varianty 3 jsou náklady shodné s variantou 2 s tím rozdílem, že náklady spojené se 

zvýšením sazby časové (hodinové) odměny jsou pro rok 2021 nižší, neboť zvýšení nákladů 

činí 54 % (ohledně způsobu výpočtu předkladatel odkazuje na výpočty k variantě 1 a na 

závěrečnou zprávu o posouzení dopadů regulace /RIA/ zpracované v rámci přípravy návrhu 

tlumočnického a překladatelského zákona). 

 

Tabulka 10: Výpočet 54 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné 

Výpočet 54 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra Celkem 

2015      34 702 063,20 Kč           39 084 477,23 Kč             73 786 540,43 Kč  

2016      36 886 843,80 Kč           39 579 755,33 Kč             76 466 599,13 Kč  

2017      38 650 975,20 Kč           47 093 945,81 Kč             85 744 921,01 Kč  

2018      38 604 162,60 Kč           53 233 772,97 Kč             91 837 935,57 Kč  

2019      41 230 614,60 Kč           59 871 069,01 Kč           101 101 683,61 Kč  

PRŮMĚR      38 014 931,88 Kč           47 772 604,07 Kč             85 787 535,95 Kč  

 Zdroj: předkladatel 

Náklady tak lze shrnout do následující tabulky. 
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Tabulka 11: Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra v roce 

2021 (varianta 3)  

Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra v roce 2021 (varianta 3) 

Položka 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra CELKEM 

Odměna      38 014 931,88 Kč       47 772 604,07 Kč       85 787 535,95 Kč  

Hotové výdaje (tisk apod.)             1 320 000 Kč              1 680 000 Kč              3 000 000 Kč  

Náhrada za ztrátu času             3 626 656 Kč              4 615 744 Kč              8 242 400 Kč  

Konzultant                132 000 Kč                 168 000 Kč                 300 000 Kč  

CELKEM      43 093 587,88 Kč     54 236 348,07 Kč       97 329 935,95 Kč  

Zdroj: předkladatel 

V letech 2022 a následujících budou vícenáklady náklady shodné jako ve variantě 2. 

 

Varianta 4 

V případě varianty 4 jsou náklady shodné s variantou 1 s tím rozdílem, že náklady spojené se 

zvýšením sazby časové (hodinové) odměny činí 65 % (ohledně způsobu výpočtu předkladatel 

odkazuje na výpočty k variantě 1 a na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů regulace /RIA/ 

zpracované v rámci přípravy návrhu tlumočnického a překladatelského zákona). 

 

Tabulka 12: Výpočet 65 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné 

Výpočet 65 % výdajů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra na 

tlumočné v letech 2015 až 2019 

Rok 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra Celkem 

2015        41 771 002,00 Kč         47 046 130,00 Kč      88 817 132,00 Kč  

2016        44 400 830,50 Kč         47 642 298,08 Kč      92 043 128,58 Kč  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUMD2QDJ)



19 

 

2017        46 524 322,00 Kč         56 687 157,00 Kč    103 211 479,00 Kč  

2018        46 467 973,50 Kč         64 077 689,68 Kč    110 545 663,18 Kč  

2019        49 629 443,50 Kč         72 067 027,52 Kč    121 696 471,02 Kč  

PRŮMĚR        45 758 714,30 Kč         57 504 060,46 Kč    103 262 774,76 Kč  

 Zdroj: předkladatel 

Náklady tak lze shrnout do následující tabulky. 

 

Tabulka 13: Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra 

(varianta 4)  

Roční vícenáklady Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra v roce 2021 (varianta 3) 

Položka 
Ministerstvo 

spravedlnosti 
Ministerstvo vnitra CELKEM 

Odměna      45 758 714,30 Kč       57 504 060,46 Kč   103 262 775,76 Kč  

Hotové výdaje (tisk apod.)             1 320 000 Kč              1 680 000 Kč              3 000 000 Kč  

Náhrada za ztrátu času             3 626 656 Kč              4 615 744 Kč              8 242 400 Kč  

Konzultant                132 000 Kč                 168 000 Kč                 300 000 Kč  

CELKEM      50 837 370,30 Kč     63 967 804,46 Kč     114 805 174,76 Kč  

Zdroj: předkladatel 

 

3.3. Přínosy 

Pokud jde o kvantitativní přínosy, předkladatel nemá pro jejich vyčíslení k dispozici potřebná 

data. Mělo by nicméně platit, že varianta 0 žádné přínosy nepředstavuje, varianty 1, 2, 3 a 4 

ano, s tím, že varianta 2 vytváří pro dosažení přínosů nejlepší předpoklady, neboť podle ní je 

sazba hodinové odměny vyšší než ve variantách 1, 3 a 4. Stejné závěry platí i pro kvalitativní 

přínosy. 
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3.4. Vyhodnocení variant 

Přestože varianta 2 nejspíše vede k dosažení požadovaného cílového stavu, předkladatel 

vybral variantu 4, protože varianta 4 vyžaduje vynaložení nákladů, které jsou v možnostech 

veřejných rozpočtů. Varianta 2 není v možnostech veřejných rozpočtů. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Pořadí variant: 

- varianta 4, 

- varianta 3, 

- varianta 1 a 

- varianta 2. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou inkorporovány do nové vyhlášky upravující odměny a náhrady, 

které náležejí soudním tlumočníkům a soudním překladatelům, neboť vyhláška č. 37/1967 Sb. 

je s účinností dnem 1. ledna 2021 zrušena tlumočnickým a překladatelským zákonem. 

Nad vynucováním dodržování nové úpravy budou bdít zejména zadavatelé tlumočnických a 

překladatelských úkonů – orgány veřejné moci (např. soudy), protože budou rozhodovat o 

odměnách a náhradách, a Ministerstvo spravedlnosti, a to na základě tlumočnického a 

překladatelského zákona (zejména na základě ustanovení o dohledu, srov. § 33 a násl. 

tlumočnického a překladatelského zákona, a ustanovení o přestupcích, srov. § 37 a násl. 

tlumočnického a překladatelského zákona). 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti (efektivity) regulace předkladatel navrhuje s ohledem na přezkum 

účinnosti (efektivity) tlumočnického a překladatelského zákona, tedy za 5 let od nabytí 

účinnosti znaleckého zákona (od 1. ledna 2021), a k dalšímu přezkumu regulace by mělo dojít 

po dalších 3 letech.  

Pro zajištění efektivního přezkumu účinnosti regulace bude potřeba shromažďovat a 

vyhodnocovat veškerá nezbytná data a vytvářet statistiky. Z údajů se doporučuje 

shromažďovat především nyní chybějící data potřebná pro vyhodnocení nového systému 

odměňování soudních tlumočníků a soudních překladatelů, tedy data potřebná pro výpočet 

odměn a náhrad za jednotlivé tlumočnické a překladatelské úkony. Nově budou sledována 

data v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů včetně dat o odměnách a náhradách, 
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a to ve struktuře stanovené ve vyhlášce o odměně a náhradách soudního tlumočníka a 

soudního překladatele. Měly by tak být k dispozici údaje o struktuře odměn a náhrad (odměna 

dle úkonů, rozlišení náhrad, rozlišení dle jazyků, odměny a náhrady smluvní a určené dle 

právního předpisu). 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Posouzení dopadů regulace proběhlo na základě závěrečné zprávy o posouzení dopadů 

regulace (RIA) provedeném při přípravě návrhu tlumočnického a překladatelského zákona, 

která byla doplněna o některé statistiky Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu. 

Odborná tlumočnická a překladatelská veřejnost je relativně jednotná (sjednotila se v pracovní 

skupině soudních tlumočníků, která zahrnuje více profesních organizací a institucí), přičemž 

požaduje především zvýšení odměn, požaduje jednotnou sazbu (nikoliv interval) a doplnění 

některých položek v rámci odměňování a náhrad (v podrobnostech srov. vypořádací tabulku – 

pracovní skupina byla totiž mj. jedním z připomínkových míst). Předkladatel vyhověl výše 

uvedeným podnětům v rozsahu, který byl možný. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo spravedlnosti 

Mgr. Kateřina Maršálková 

vedoucí oddělení 

oddělení profesní legislativy, legislativní odbor 

Vyšehradská 16  

128 10 Praha 2  

tel.: +420 221 997 258 

e-mail: ol@msp.justice.cz, kmarsalkova@msp.justice.cz 

 

Mgr. Ondřej Richter 

oddělení profesní legislativy, legislativní odbor 

Vyšehradská 16 

128 10 Praha 2  

tel.: +420 221 997 258 

e-mail: ol@msp.justice.cz, orichter@msp.justice.cz  
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