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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 

Poř. č. 

připomínky 

Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 
Doporučující připomínky: 

K § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Máme za to, úprava obsažená v ustanoveních § 3 odst. 2 a § 4 odst. 

2 návrhu vyhlášky je svou povahou přechodným ustanovením, a 

tudíž doporučujeme její přesunutí v rámci návrhu do 

samostatného článku. 

Nevyhověno 

Připomínkovaná ustanovení budou 

z návrhu bez náhrady vypuštěna na 

základě vypořádání jiné 

připomínky. 

2.  
K § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v ustanovení § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky nahradit 

slova „1 500 znaků bez mezer“ slovy „1 800 znaků včetně mezer“, 

neboť za normostranu se v dosavadní úpravě počítá 1 800 znaků 

včetně mezer (viz ustanovení § 24 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů) a nespatřujeme žádný věcný důvod ke změně. Naopak 

lze konstatovat, že hodnota 1 800 znaků včetně mezer je 

všeobecně přijímána ve veřejném prostoru, kde se s ní setkávají 

mj. studenti vysokých škol při zpracovávání závěrečných prací 

(viz např. čl. 21 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, čl. 43 odst. 1 Pravidel pro 

organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy). 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky.  

3.  
Nad rámec návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v přechodných ustanoveních stanovit, jakým 

způsobem mají postupovat konzultanti při určování výše odměny 

Nevyhověno 

Přechodná ustanovení nemohou být 

součástí návrhu mj. z toho důvodu, 
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a jejího vyúčtování v případech, kdy započnou práci v období 

před nabytím účinnosti navrhované právní úpravy a dokončí ji po 

nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. 

že by se přechodnými ustanoveními 

upravovala též aplikace stávající 

zákonné úpravy (§ 17 až 19 zákona 

č. 36/1967 Sb.). 

4. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. V nadpisu návrhu doporučujeme odstranit čárku za datem 

vyhlášky, v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády.  

 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

5.  2. Ve zvláštní části odůvodnění k ustanovení § 11 ve třetím 

odstavci za slovem „podle“ zřejmě vypadla část textu. 
Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 

6.  Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

1) K nadpisu vyhlášky 

MZV doporučuje zkrácení nadpisu vyhlášky. Analogicky 

k vyhlášce o znalečném se nabízí nadpis „vyhláška o tlumočném“. 

„Tlumočné“ je v současnosti běžně užívaný termín a používá se 

i pro vyúčtování překladů. V souběžně zaslaném návrhu vyhlášky 

o znalečném jsou rovněž upraveny náhrady nákladů, což se ale 

v jejím nadpisu nepromítá. Pro praxi je krátký nadpis vhodnější, 

ale pokud předkladatel dojde k závěru, že dlouhý nadpis ponechá, 

MZV doporučuje uvedení jeho zkrácené podoby na konci nadpisu 

v závorce. Nicméně MZV je toho názoru, že jednocení podoby 

nadpisu s nadpisem vyhlášky o znalečném nic nebrání. 

Nevyhověno 

V novém znaleckém zákoně je 

definován pojem znalečné v § 30. 

V případě zákona č. 354/2019 Sb., o 

soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích však tato definice 

chybí, proto není možné s pojmem 

tlumočné ve vyhlášce pracovat. 

Navíc by bylo nutné zavést také 

pojem pro překladatele, avšak 

slova, která se nabízejí, jako jsou 

,,překladné“, , případně 

,,překladatelné“, se používají 

v jiném významu. 

7.  2) K § 3 a § 4 

MZV doporučuje doplnit ustanovení o aplikaci příslušných sazeb 

také na písemný tlumočnický úkon. Určitá logika věci by vedla 

k aplikaci odměn za překlad i na písemný tlumočnický úkon. 

Nevyhověno 

Předkladatel na základě konzultace 

se zástupci odborné veřejnosti 
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Pokud to ale není výslovně stanoveno, nelze vyloučit i výklad 

opačný, tj. že tlumočnický úkon se účtuje časově bez rozdílu 

podoby jeho výstupu, a to vzhledem k tomu, že návrh prováděcí 

vyhlášky výslovně rozlišuje mezi tlumočnickým úkonem 

a písemným tlumočnickým úkonem, který z jeho povahy řadí 

k překladu. 

(Pracovní skupina soudních 

tlumočníků) ponechá návrh 

v současné podobě. Tedy v případě 

tlumočení se bude postupovat podle 

obecné úpravy platné pro 

tlumočení, neboť kritériem je zde 

skutečnost, že se jedná o tlumočení, 

nikoliv forma úkonu. 

8.  3) K § 6 odst. 2 

MZV doporučuje v první větě doplnit za text „Sazba odměny za 

tlumočnický nebo překladatelský“ chybějící slovo „úkon“. 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

9.  4) K § 13 a k příloze 

MZV doporučuje slovo „opisy“ nahradit slovem „stejnopisy“, 

upřesnit v důvodové zprávě pojem „náklady na překlady“ a 

případně zvážit rozdíl ve výši paušálu mezi tiskem stejnopisu a 

tiskem kopie. Pojmy „opis“ a „fotokopie“ nezahrnují to, 

co obvykle po překladateli vyžadují státní orgány, tj. „stejnopisy“ 

překladů (např. k rozsudku soudu), tedy kopii překladu 

s originálním podpisem, razítkem a doložkou překladatele. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje závazná definice pojmů 

„stejnopis“, „opis“ a „kopie“, lze jejich určitý výklad dovodit 

pouze z použití těchto pojmů v různých právních předpisech 

(§ 522 občanského zákoníku, § 69 odst. 4 správního řádu, § 8 

písm. c) bod 5 a § 9 písm. h) bod 5 zákona o ověřování). 

Vycházíme-li z „originálu“ neboli „prvopisu“ listiny, pro jejíž 

platnost právní řád předpokládá určité náležitosti (zejména podpis 

a razítko vydávajícího orgánu), její duplikace může být jednak 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno jinak 

Slova „opisy a fotokopie“ jsou 

převzata z § 13 odst. 1 advokátního 

tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.) a 

nečiní v praxi výkladové potíže. 

Nadto předkladatel zdůrazňuje, že 

jde o výčet toliko demonstrativní.  

Pokud jde o náklady na překlady, 

budou z demonstrativního výčtu 

vyjmuty a výčet bude revidován, 

aby se více blížil současné právní 

úpravě (§ 18 odst. 1 zákona 

č. 36/1967 Sb.). 
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prostá, označená jako „kopie“, „fotokopie“ či „opis“, tj. bez 

nároků na splnění určitých formálních vlastností a tedy bez záruky 

správnosti duplikované listiny. Pokud má duplikovaná listina 

splňovat určité formální náležitosti, jako ověření orgánem 

příslušným k ověřování listin (který připojí ověřovací doložku pro 

vidimaci), pak jde o vidimovanou listinu tj. „ověřenou kopii“ či 

„ověřený opis“. Třetí kategorií je pak listina duplikovaná stejným 

orgánem, který vydal originál, tj. prvopis a připojil na ní vlastní 

ověření, tj. podpis a razítko bez ověřovací doložky vidimace nebo 

připojí doušku „vlastní rukou“, případně „za správnost“, a to je 

„stejnopis“ (jedno ze shodných vyhotovení listiny), pro který platí 

presumpce správnosti, není-li prokázán opak, stejně jako pro 

prvopis listiny.  

10. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 K § 6 odst. 4 

Vzhledem ke značné míře neurčitosti slov „v podstatě“ 

doporučujeme zvážit použití jiné formulace, popř. to, zda je 

omezení příslušných skutečností na skutečnosti, které jsou stejné 

či obdobné „v podstatě“ (resp. co do podstaty), vůbec potřebné. 

V případě jejich zachování doporučujeme nahradit slova 

„v podstatě stejných, obdobných“ slovy „v podstatě stejných či 

obdobných“ (slova „v podstatě“ se patrně již nemají vztahovat ke 

slovům „opakujících se“). 

Nevyhověno 

Jde o právní úpravu založenou na 

dosavadní právní úpravě (týkající se 

znalecké činnosti), srov. § 21 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

11.  K § 6 odst. 5 

a) Doporučujeme zvážit, zda by nebyla pro adresáty právní normy 

srozumitelnější formulace, která se více blíží formulaci uvedené 

v důvodové zprávě k § 6, tedy namísto slov „odměna se vypočte 

podle více sazeb“ použít formulaci např. „sazby podle odstavce 1 

až 4 se použijí jen na tuto část“. V tom případě současně 

doporučujeme namísto věty druhé toto doplnění věty první: 

Částečně nevyhověno, částečně 

vyhověno 

a) Současné znění je dle našeho 

názoru dostatečně srozumitelné. 

b) Slovo ,,odměna“ bude vloženo za 

slova ,,Pokud se“. 
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„; v takovém případě se započatá hodina nebo normostrana 

započte poměrně.“  

b) Pokud zůstane formulace § 6 odst. 5 nezměněna, doporučujeme 

ve větě druhé přesunout slovo „odměna“ za slova „Pokud se“. 

12.  K § 8 

Přestože z odůvodnění (i ze systematiky vyhlášky) vyplývá, že se 

toto ustanovení aplikuje jak u základní sazby odměny, tak 

v případě použití zvláštních ustanovení o sazbě odměny (§ 6), 

máme za to, že je toto ustanovení relevantní pouze pro určení 

základní sazby odměny. To, že se toto ustanovení aplikuje i při 

sazbách odměny dle § 6, je dáno tím, že tyto sazby jsou odvozeny 

ze základní sazby, jejichž výše je však stanovena konkrétní 

(pevnou) sazbou (nikoliv tedy rozpětím sazeb, jako je tomu u 

základní sazby – jejich výše se tedy neurčuje „v rámci jejich 

sazby“, jak stanoví § 8); po určení základní sazby (za použití 

kritéria v § 8) se tedy při výpočtu sazeb dle § 6 kritérium v § 8 již 

(opětovně) nepoužije. Proto doporučujeme zvážit, zda by nebylo 

z hlediska systematiky vhodnější zařadit ustanovení § 8 mezi 

ustanovení o základní sazbě odměny (§ 3 až 5). V každém případě 

(pokud je uvedený závěr správný) doporučujeme upravit 

odůvodnění ve smyslu uvedeného. 

Vysvětleno 

Sazbou je sazba stanovená v § 3 a 4 

(v nové verzi materiálu v § 2 a 3). 

Sazba je stanovena jako interval. 

Tento interval (dolní i horní 

hranice) se zvyšuje nebo snižuje. 

V rámci takto zvýšeného nebo 

sníženého intervalu se určuje 

odměna za úkon. Proto byla zvolena 

systematika navržená v materiálu. 

13.  K § 9 odst. 2 

Doporučujeme z důvodu nadbytečnosti vypustit slova „lze 

odměnu“ před slovem „zcela“. 

Vyhověno 

Slova „lze odměnu“ budou 

vypuštěna. 

14.  K § 12 odst. 3 

Doporučujeme nahradit slovo „se“ za slovy „v souvislosti“ slovem 

„s“. 

Nevyhověno 

Slova „v souvislosti se“ budou 

vypuštěna zcela, a to na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

15.  K § 14 odst. 2 Vysvětleno 
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Není jasný smysl pravidla uvedeného v tomto ustanovení. Pokud 

se jím má privilegovat používání dopravních prostředků 

hromadné dopravy, pak není jasné, proč souhlasu zadavatele 

úkonu podléhá použití všech silničních motorových vozidel, tedy 

včetně např. autobusu. Na druhou stranu, z jakého důvodu by měla 

být takto znevýhodněna doprava (typicky) osobním automobilem, 

když bude současně splněna podmínka účelného vynaložení 

tohoto výdaje podle § 12 odst. 1 písm. a)? Použití osobního 

automobilu může v některých případech vést ve srovnání s 

prostředkem hromadné dopravy například k úspoře času, za jehož 

ztrátu také náleží tlumočníkovi (překladateli) náhrada. A dále, 

neurčitě je stanovena výše náhrady jízdních výdajů za použití 

silničního motorového vozidla bez souhlasu zadavatele úkonu (viz 

slova „ve výši určené pro hromadnou dopravu“), protože není 

stanoveno, z výdajů za použití jakého dopravního prostředku se 

má výše jízdních výdajů vypočítat (žádný právní předpis 

nestanoví paušálně výši jízdních výdajů pro veškerou hromadnou 

dopravu). Doporučujeme proto zvážit vhodnost a nutnost pravidla 

uvedeného v § 14 odst. 2, přičemž v případě jeho zachování jej 

doporučujeme patřičně odůvodnit v odůvodnění a současně jasně 

specifikovat, jak se v takovém případě stanoví výše jízdních 

výdajů. 

Pravidlo je převzato z § 30 odst. 2 

jednacího řádu pro okresní a krajské 

soudy (vyhláška č. 37/1992 Sb.). 

Pokud souhlas udělen nebude, nelze 

postupovat (pokud jde o výši 

náhrady) podle předpisů 

upravujících cestovní náhrady. 

Pokud v důsledku neudělení 

souhlasu zadavatelem bylo 

znalečné vyšší, jde tato skutečnost 

k tíži zadavatele. 

Slova „silniční motorové vozidlo“ 

jsou převzata z § 157 zákoníku 

práce. Je míněno silniční motorové 

vozidlo, které není prostředkem 

hromadné dopravy. Není přitom 

rozhodné, zda toto vozidlo je ve 

vlastnictví znalce. 

Slova „ve výši určené pro 

hromadnou dopravu“ znamenají, že 

jde o znalcem doložené skutečné 

výdaje na hromadnou dopravu. 

Odůvodnění bude doplněno. 

16.  K § 15 odst. 2 

Použitím argumentu a contrario by se nejspíš dospělo k tomu, že 

v případě, kdy by sice bylo provedení úkonu zrušeno před tím, než 

se tlumočník (překladatel) dostavil na místo, avšak tlumočník 

(překladatel) by nebyl o jeho zrušení předem vyrozuměn, 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude změněno po vzoru 

§ 14 odst. 2 advokátního tarifu (v 

rozsahu, v jakém je to důvodné), 
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nenáležela by tlumočníkovi (překladateli) žádná náhrada za ztrátu 

času stráveného na cestě. Tato úprava se nejeví jako vhodná, 

neboť by se v uvedeném případě jednalo z pohledu tlumočníka 

(překladatele) o de facto shodnou situaci, jako by došlo ke zrušení 

provedení úkonu po jeho dostavení se na místo. Současně je 

navržená úprava přísnější oproti úpravě náhrad za promeškaný čas 

dle advokátního tarifu, podle kterého advokátovi náleží náhrada 

za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom 

advokát včas předem vyrozuměn (§ 14 odst. 2). Pokud by tak 

například bylo nařízeno jednání, na něž se dostavil advokát i 

tlumočník (překladatel), které však bylo již předtím odročeno, 

aniž by o tom byli předem vyrozuměni, náležela by náhrada jen 

advokátovi, nikoliv tlumočníkovi (překladateli), což se jeví jako 

nedůvodné. Doporučujeme tedy buď existenci této odchylné 

úpravy dostatečně zdůvodnit v odůvodnění, nebo upravit náhradu 

za ztrátu času v takovém případě obdobně, jako je tomu v § 14 

odst. 2 advokátního tarifu. 

nárok na náhradu za ztrátu času 

stráveného na cestě tedy vznikne, 

ledaže byl soudní tlumočník nebo 

překladatel o zrušení úkonu včas 

vyrozuměn nebo pokud úkon byl 

zrušen z důvodu na straně soudního 

tlumočníka nebo překladatele. 

17. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu vyhlášky: 

K § 1 písm. a): V návaznosti na zákonné zmocnění uvedené v § 

29 odst. 5 zákona o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích doporučujeme nahradit v textu výše uvedeného 

ustanovení slova „odepření a“ slovy „odepření nebo“. 

Nevyhověno 

Návrhem vyhlášky se upravuje mj. 

rozsah snížení, odepření a zvýšení 

odměny. V návrhu vyhlášky jsou 

tedy upraveny všechny tři možnosti. 

Měla by proto být použita spojka 

„a“. 

18.  K § 1 písm. a) a b) /poznámka: tato připomínka má dopad i na jiná 

ustanovení/: V písm. a) doporučujeme za text „odměny za výkon 

tlumočnické a překladatelské činnosti“ vložit „(dále jen 

„odměna“)“. V návrhu vyhlášky střídavě figurují spojení 

„odměna za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti“ (§ 1), 

„odměna“ (např. § 3) a „odměna za tlumočnický a překladatelský 

úkon“ (např. § 5). V zájmu sjednocení doporučujeme v § 1 písm. 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky odpovídá 

terminologicky prováděnému 

zákonu („odměna“ ve všech 

odstavcích § 29 zákona č. 354/2019 

Sb. včetně § 29 odst. 2), stejně tak 
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a) zachovat navrhované spojení “odměna za výkon tlumočnické a 

překladatelské činnosti“ (a to v souladu s terminologií v zákoně č. 

354/2019 Sb.), zároveň zavést legislativní zkratku „odměna“ a 

tuto zkratku důsledně používat ve všech následujících 

ustanoveních. Obdobně doporučujeme postupovat v případě písm. 

b), kdy jednotlivá ustanovení návrhu používají střídavě spojení 

„náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času“ (např. název 

§ 12) a „náhrady“ (např. název § 17). V písm. b) proto 

doporučujeme zavést legislativní zkratku „náhrady“, tj. vložit 

„(dále společně jen „náhrady“)“. 

v případě náhrad (srov. § 30 zákona 

č. 354/2019 Sb. včetně § 30 odst. 7, 

který hovoří mj. o způsobu 

vyúčtování „náhrad“. Tato 

terminologie je obvyklá (srov. např. 

vyhlášku č. 177/1996 Sb. a 

vyhlášku č. 330/2001 Sb.). Této 

skutečnosti odpovídají též nadpisy 

paragrafů, případně společné 

(skupinové) nadpisy. 

Zavedení zkratek nemá praktický 

význam. Zkratku „odměna“ nelze 

zavést pro odměnu za tlumočnické 

a překladatelské činnosti, protože 

odměna je hrazena za výkon 

tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti, nikoliv za jejich současný 

výkon, zároveň ovšem platí, že 

vyhláška upravuje problematiku 

odměňovaná za tlumočnickou i 

překladatelskou činnost. Zkratku 

navrženou v připomínce (dále 

společně jen…) ani zavést nelze, 

srov. čl. 44 legislativních pravidel 

vlády. 

19.  K § 6  odst. 4: Výraz „v podstatě stejných projevů“ nepovažujeme 

vzhledem k míře jeho neurčitosti za vhodný. Doporučujeme jej 

nahradit určitějším výrazem, který však zároveň zachová jistou 

volnost uvážení (např. „projevů, které se ve značné míře shodují“), 

Nevyhověno 

Formulace je převzata z § 21 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. (dosavadní 

právní úprava, týká se znalecké 
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případně v důvodové zprávě přiblížit, jak by měl být navrhovaný 

výraz v praxi vykládán. 

 

činnosti), jde tedy o formulaci již 

zavedenou. 

20.  K § 11: V zájmu zpřesnění a zajištění jednoznačného výkladu 

doporučujeme ustanovení doplnit následovně: „Pokud se sazba 

odměny nebo odměna upravuje podle více ustanovení této 

vyhlášky, upravuje se podle celkové procentní míry úpravy 

sazby.“. 

 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude doplněno v tom 

smyslu, že bude výslovně uvedeno, 

že nejprve je třeba vypočíst 

celkovou míru zvýšení nebo snížení 

a následně podle této míry zvýšení 

nebo snížení provést. 

21.  K § 14 odst. 1: Doporučujeme přidat poznámku pod čarou a v ní 

uvést odkaz na příslušné právní předpisy upravující cestovní 

náhrady. 

Nevyhověno 

Předkladatel nepovažuje poznámku 

pod čarou za nezbytnou. 

22.  K § 16: Z formulace ustanovení není zřejmé, zda se v případě 

výpočtu náhrad za ztrátu času konzultanta postupuje zcela totožně 

jako v případě náhrad tlumočníka/překladatele, resp. zda přísluší 

pouze náhrada za ztrátu času stráveného na cestě, nebo i náhrada 

za ztrátu času stráveného čekáním na provedení úkonu. 

Navrhované ustanovení totiž na jednu stranu uvádí, že se 

postupuje jako při určování náhrad tlumočníka nebo překladatele, 

ale na druhou stranu výslovně uvádí pouze náhradu za ztrátu času 

stráveného na cestě, aniž by vylučovalo aplikaci náhrady za ztrátu 

času stráveného čekáním na provedení úkonů. Výklad neosvětluje 

ani důvodová zpráva, když bod k tomuto ustanovení obsahově 

neodpovídá § 16. Je-li záměrem, aby se ve vztahu ke 

konzultantům uplatnily všechny náhrady, doporučujeme 

ustanovení změnit následovně: „Při určování náhrady hotových 

výdajů konzultanta a náhrady za ztrátu času konzultanta včetně 

času stráveného na cestě se postupuje obdobně jako při určování 

náhrady hotových výdajů tlumočníka nebo překladatele a náhrady 

Nevyhověno 

Podle § 16 platí, že se postupuje 

jako při určení náhrad soudního 

tlumočníka nebo soudního 

překladatele. Není žádného důvodu 

se domnívat, že se úprava 

nevztahuje na čas strávený čekáním 

na provedení úkonu.  

Výklad podaný připomínkovým 

místem neodpovídá ani zákonné 

právní úpravě, srov. § 30 odst. 3 

prováděného zákona (zákon 

č. 354/2019 Sb.). 
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za ztrátu času tlumočníka nebo překladatele včetně času 

stráveného na cestě“. Má-li být vyloučena náhrada za ztrátu času 

stráveného čekáním na provedení úkonu, doporučujeme 

ustanovení změnit takto: „Při určování náhrady hotových výdajů 

konzultanta a náhrady za ztrátu času konzultanta včetně času 

stráveného na cestě se postupuje jako při určování náhrady 

hotových výdajů tlumočníka nebo překladatele a náhrady za ztrátu 

času tlumočníka nebo překladatele včetně času stráveného na 

cestě“. 

23.  K § 17 odst. 1 písm. f): Doporučujeme zrušit čárky za slovy 

„částky“ a „hodnoty“. 
Vyhověno 

Materiál bude upraven dle 

připomínky. 

24.  K důvodové zprávě: 

Ke zvláštní části, § 3, odstavci 2, poslední větě: Větu 

doporučujeme upravit následovně: Vzhledem k okolnosti, že 

sazby pro rok 2021 je představují svou povahou speciální 

pravidlo, jsou stanoveny v § 3 odst. 2. 

 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 

25.  Ke zvláštní části, § 5, odstavci 2: Větu doporučujeme upravit 

následovně: „Komunikační systém se považuje neslyšících a 

hluchoslepých osob se považuje – ovšem pouze pro účely určení 

odměny – za cizí jazyk, což má vliv na výši sazby v případě, že 

zdrojový ani cílový projev není vyjádřen v českém jazyce.“. 

 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 

26.  Ke zvláštní části, § 6, odstavci 3: Větu doporučujeme upravit 

následovně: „Je doplněno pravidlo, podle kterého je vyšší sazba 

aplikovatelná pouze na část tlumočnického nebo překladatelského 

úkonu, jestliže se skutečnost, na základě kteráé má být odměna 

určována podle vyšší sazby, týká pouze části úkonu (např. jen 

jedné normostrany překladatelského úkonu).“. 

 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 
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27.  Ke zvláštní části, § 12, odstavci 3, druhé větě: Větu doporučujeme 

upravit následovně: „Právní poměry mezi soudním tlumočníkem 

a nebo soudním překladatelem a konzultantem se řídí smlouvou 

mezi nimi sjednanou.“. 

 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 

28.  Ke zvláštní části, § 15 a 16, třetímu odstavci: Navzdory odkazu na 

§ 16 text tomuto ustanovení ve skutečnosti neodpovídá, 

doporučujeme jej proto v této souvislosti upravit (srov. 

připomínka k § 16 návrhu vyhlášky). 

Nevyhověno 

Odůvodnění odpovídá návrhu, viz 

vypořádání připomínky k § 16 výše. 

29. Ministerstvo 

zemědělství 

K § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2:  

Tato ustanovení doporučujeme s ohledem na jejich charakter 

vyčlenit jako samostatná přechodná ustanovení. 

Nevyhověno 

Tato ustanovení budou z návrhu 

vyhlášky vypuštěna bez náhrady, a 

to na základě vypořádání jiné 

připomínky. 

30.  K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA): 

Str. 16: popis varianty 3 uvádí navýšení nákladů ve výši 44 %, 

tabulka č. 10 uvádí v nadpisu výpočet 44 % výdajů, číselná 

hodnota uvedená v tabulce však odpovídá výši 54 % – 

doporučujeme zrevidovat výpočet hodnot (viz odkaz na tabulku č. 

5 v popisu variant), příp. číselné vyjádření „44 %“. 

 

Str. 17: text pod tabulkou č. 11 „v letech 2022“ doporučujeme 

nahradit jinými slovy, např.: „v dalších letech počínaje rokem 

2022“, nebo „od roku 2022 včetně“. 

 

Str. 18, bod 4.: zde doporučujeme doplnit finanční dopady u 

pořadí variant pro rok 2021, 2022, 2023 pro obě kapitoly tak, aby 

byly zřejmé dopady do výdajů státního rozpočtu jednotlivých 

kapitol.  

 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Výpočty budou zkontrolovány, 

pasáž obsahující slova „v letech 

2022“ bude doplněna, na str. 18 

v bodu 4. nebude doplnění 

provedeno, neboť v tomto bodu se 

jen uvádí pořadí variant (dopady 

jsou zřejmé z předchozího textu), 

v bodu 3.1 nebude doplněna 

informace uvedená v připomínce, 

neboť takový údaj není náležitostí 

závěrečné zprávy o posouzení 

dopadů regulace (RIA). 

Předkladatel nicméně sděluje, že 
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Část IV., bod 3.1: je uvedena výše dopadů do státního rozpočtu, 

konkrétně do kapitol Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva 

vnitra, pouze pro rok 2021. Není zde však uvedeno, zda zvýšené 

náklady budou v následujících letech uvedené kapitoly hradit v 

rámci schváleného limitu nebo zda budou požadovat navýšení 

svých rozpočtů pro příslušné roky. Doporučujeme tyto informace 

doplnit. 

dle připomínky Ministerstva financí 

bude kapitola předkladatele 

navýšena o 112 mil. Kč (společné 

pro znalečné i pro odměny a 

náhrady soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů). 

31. Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Doporučující připomínky: 

1) K § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky: Doporučujeme za slovo 

„překladatelský“ vložit slovo „úkon“. 

 

Vyhověno 

Návrh bude upraven dle 

připomínky. 

32.  2) K § 12 odst. 3 návrhu vyhlášky: Doporučujeme slova 

„souvislosti se“ nahradit slovy „souvislosti s“. 

 

Nevyhověno 

Celé slovní spojení bude vypuštěno 

na základě vypořádání jiné 

připomínky. 

33.  3) K § 17 odst. 1 písm. h) návrhu vyhlášky: Doporučujeme 

slova „odměny a“ nahradit slovem „odměny,“. 
Vyhověno 

Návrh bude upraven dle 

připomínky. 

34. Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínky: 

K Předkládací zprávě a Odůvodnění 

Ministerstvo financí požaduje, aby výše sazeb odměny znalce byla 

nastavena tak, aby zvýšený dopad na rozpočet kapitoly 336 – 

Ministerstvo spravedlnosti související s touto vyhláškou a s 

vyhláškou o znalečném, (která byla do meziresortního 

připomínkového řízení předložena současně), činil celkem 

maximálně 112 mil. Kč, což představuje cca 50% nárůst oproti 

skutečnosti roku 2019. Ministerstvo financí dále zásadně 

nesouhlasí s dalším navýšením sazeb pro tlumočníky a znalce od 

roku 2022 a dále. V tomto smyslu je třeba upravit příslušná 

ustanovení vyhlášky.  

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 
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35.  K § 12 odst. 3 

Požadujeme nejasný výraz „platby, kterými tlumočník nebo 

překladatel plní daňové povinnosti“ nahradit přesnějším výrazem, 

například „úhrada daně“ (srov. § 1 odst. 2 a § 152 daňového řádu), 

přičemž slovo „úhrada“ může být použito i ve spojení s placením 

pojistných. Celé ustanovení § 12 odst. 3 by tedy mohlo znít takto: 

„Jinými náklady tlumočníka nebo překladatele jsou zejména 

odměna konzultanta, kterého tlumočník nebo překladatel přibral k 

posouzení zvláštních dílčích otázek, náklady vynaložené na 

přípravné a administrativní práce a na jiné práce vykonávané v 

souvislosti s tlumočnickou nebo překladatelskou činností, náhrada 

ušlé mzdy nebo platu, úhrada pojistného na sociální zabezpečení 

a veřejné zdravotní pojištění a úhrada daně, kromě částky 

odpovídající dani z přidané hodnoty,  

o kterou se zvyšují odměna a náhrady, které tlumočníkovi nebo 

překladateli podle této vyhlášky náleží". 

Vyhověno jinak 

Bude uvedeno „úhrada daně nebo 

poplatku“. V odůvodnění bude 

vysvětleno, že nejde o poplatek 

placený jakožto hotový výdaj, tedy 

výdaj účelně vynaložený na 

provedení úkonu (§ 30 odst. 1 

zákona č. 354/2019 Sb.), ale o 

poplatek případně placený bez 

vazby na konkrétní úkon. 

36.  K § 13 odst. 1 

Požadujeme slovo „telekomunikační poplatky“ nahradit jiným 

výrazem, například „úhrada telekomunikačních služeb“. Poplatky 

jsou nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní a nesankční peněžitá 

plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem nebo jinými 

osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými 

příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla účelovými, 

řádnými, pravidelnými  

a plánovanými. Označovat slovem „poplatek“ plnění 

soukromoprávního charakteru je tedy velmi nežádoucí.  

Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že je tento pojem 

použit i v jiných předpisech upravujících profesní tarify 

právnických profesí. Výhledově by proto měla být obdobná 

změna provedena i v těchto dalších předpisech za účelem zvýšení 

jednotnosti právního řádu, ve kterém by se pojem „poplatek“ 

neměl používat v jiných významech, než jsou veřejnoprávní 

Vyhověno 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky, bude uvedeno „úhrada 

telekomunikačních služeb“. 
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peněžitá plnění vykazující zpravidla výše uvedené znaky. 

Obdobnou připomínku Ministerstvo financí uplatňovalo již např. 

k novele vyhlášky o notářském tarifu a text § 16 této vyhlášky byl 

ve smyslu připomínky upraven. 

37.  Ostatní připomínky: 

K § 6 odst. 2 

Doporučujeme vložit slovo „úkon“ za slova „tlumočnický nebo 

překladatelský“.  

Vyhověno 

Materiál bude upraven dle 

připomínky. 

38.  K § 6 odst. 5 

Doporučujeme upřesnit výpočet odměny, neboť text tohoto 

ustanovení se nám jeví jako nesrozumitelný a ani z Odůvodnění 

nevyplývá, o jaké sazby se jedná (předchozí text hovoří pouze o 

jedné sazbě a o jejím zvýšení, resp. snížení).  

Vyhověno 

Ustanovení bude doplněno v tom 

smyslu, že budou uvedeny výslovně 

oba kroky výpočtu, tedy nejprve se 

vypočte celková míra zvýšení nebo 

snížení, následně se podle této 

celkové míry zvýšení nebo snížení 

provede. 

39.  K § 8 

Při určování výše odměny za úkon v rámci její sazby se hodnotí 

odborná náročnost a míra odborných znalostí vyžadovaná 

k provedení úkonu, aniž by byla stanovena kritéria potřebná pro 

toto hodnocení.  Navrhujeme tato kritéria popsat alespoň 

v Odůvodnění (odkaz na § 17 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

nepovažujeme za vypovídající). 

Vyhověno jinak 

Kritéria budou doplněna, úprava 

bude vycházet z § 25 odst. 2 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

40.  K § 9 odst. 1 

Doporučujeme zařadit normativní odkaz na příslušný právní 

předpis namísto použití poznámky pod čarou tj. za slova 

„ustanovení zákona“ doplnit slova „o soudních tlumočnících a 

překladatelích“ a vypustit poznámku pod čarou č. 1 včetně odkazu 

na ni. V případě, že bude užit odkaz na poznámku pod čarou, pak 

tento odkaz uvést na stejné straně, jako je ustanovení § 9 odst. 1. 

Nevyhověno 

Nyní navržené řešení považujeme 

za přehlednější pro aplikační praxi. 
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41.  K § 12 odst. 3 

V řádku třetím tohoto odstavce nahradit slovo „se“ slovem „s“ 

před slovem „tlumočnickou“. 

Nevyhověno 

Slova „se tlumočnickou“, resp. celé 

dotčené slovní spojení, budou bez 

náhrady vypuštěna na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

42.  K § 17 

V odstavci 3 navrhujeme nahradit slovo „přílohy“ termínem 

„doklady“ obdobně jako v současném znění § 28 odst. 4 vyhlášky 

37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících: 

„Náhrada hotových výloh se poskytuje znalci (tlumočníku) na 

základě předložených dokladů.“ 

Vyhověno 

Návrh bude upraven dle 

připomínky. 

43.  K Odůvodnění  

Ve zvláštní části K § 5 doporučujeme slova „se považuje“ 

přesunout před slova „za cizí jazyk“. 

Vyhověno 

Odůvodnění bude zkontrolováno. 

44. Oddělení RIA 

Úřadu vlády 

České republiky 

Doporučující připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace: 

Popis problému 

Doporučujeme doplnit informaci o počtu jmenovaných soudních 

tlumočníků a překladatelů – jde o klíčové dotčené subjekty 

úpravy. Dále doporučujeme zmínit, jaký je zájem o výkon této 

činnosti (má být zvýšením sazeb řešen i nízký zájem?). 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn. 

45.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Oceňujeme, že je otevřeně upozorněno, že některá data důležitá 

pro přehled o činnosti soudních tlumočníků a překladatelů nejsou 

k dispozici. Doporučujeme nicméně doplnit i stručné zdůvodnění, 

proč tomu tak je. Jde o poměrně překvapivé zjištění s ohledem 

na to, že je současná úprava účinná už od roku 2003. 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn. 

46.  Přezkum účinnosti regulace Vyhověno 
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V zájmu jednoznačnosti doporučujeme specifikovat, jaká 

konkrétní data k výpočtu odměn a náhrad za tlumočnické 

a překladatelské úkony budou sledována. 

Materiál bude doplněn. 

47.  Konzultace a zdroje dat 

Doporučujeme doplnit, jaké jsou názory zainteresovaných 

subjektů na odměňování a náhrady a zda a jak jim bylo vyhověno. 

Na s. 9 je uvedeno, že odborná veřejnost v tomto není jednotná, 

doporučujeme proto tuto otázku krátce otevřít v části konzultace. 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn. 

48. Krajský soud 

v Praze  

§ 3 odst. 3 – toto ustanovení bych vypustila; jak se bude 

prokazovat, že znalec dělal v rámci jedné hodiny na 2 či více 

posudcích, pokud to sám neuvede (což se – troufám si tvrdit – 

nikdy nestane). Jen to bude nahrávat kverulantům… 

Vysvětleno 

Pravidlo je převzato z dosavadního 

§ 24 odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 

37/1967 Sb. 

Jev uvedený v připomínce se 

předkladatel bude snažit omezit 

prostřednictvím evidence 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů, ve které by měly být 

uvedeny všechny potřebné 

informace týkající se odměny a 

náhrad soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů. 

49.  § 3 – doplnila bych odst. 4 (ev. jej dala namísto odst. 3 

navrhovaného) a výslovně uvedla, že odměna znalce se zvyšuje o 

DPH, pokud znalec prokáže, že je plátcem DPH. 

Vysvětleno 

Pravidlo navržené v připomínce je 

již uvedeno v § 30 odst. 5 

prováděného zákona (zákon 

č. 354/2019 Sb.). 
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50.  § 4 odst. 2 – moc nerozumím tomu, proč u překladatelů a 

tlumočníků má být odměna stanovena v rozmezí od… do… Jaká 

kritéria budou rozhodná pro výběr sazby, když požadavky na 

tlumočníky jsou ve všech případech srovnatelné? § 8 na to podle 

mého dostatečně neodpovídá… 

Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno 

Jde o pravidlo převzaté pravidlo z § 

17 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Důvodem je rozmanitost 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů. 

Kritéria pro rozhodování budou 

doplněna, jako základ této úpravy 

bude použit § 25 odst. 2 vyhlášky č. 

37/1967 Sb. 

51.  § 17 – na vyúčtování znalečného bych udělala vzor s tím, že by 

znalečné muselo být účtováno tímto vzorem; jinak bude obrovský 

problém zvláště u dosud zapsaných znalců; vyúčtování se jim 

bude vracet k doplnění a prodlouží se tím přiznání znalečného i 

samotné řízení ve věci, pro kterou byl posudek vyžadován 

Nevyhověno 

Stanovení povinného vzoru 

považuje předkladatel za již příliš 

zatěžující pro soudní tlumočníky a 

soudní překladatele. Je však možné 

uveřejnění vzoru na internetových 

stránkách předkladatele. 

Předkladatel k tomu dodává, že již 

podle zákona č. 36/1967 Sb. a 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. má být 

tlumočné vyúčtováno tak, aby bylo 

možné o tlumočném správně 

rozhodnout. 

52.  § 17 odst. 3 bych vypustila; pokud toto vše budou muset znalci 

dokládat, přiznání znalečného bude velmi komplikované (viz též 

předchozí bod) a prodlouží se tím řízení 

Nevyhověno 

Viz vypořádání připomínky výše. 
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53. Krajský soud 

v Hradci 

Králové 

k § 11 

Ustanovení je natolik obecně formulované, že bude v praxi 

vyvolávat pochybnosti o správnosti jeho aplikace. Odůvodnění 

sice vysvětluje záměr předkladatele, resp. vysvětluje, jak má být 

toto ustanovení vykládáno, ale není závazné. Za těchto okolností 

by při současné aplikaci § 6 odst. 3 a § 6 odst. 4 návrhu vyhlášky 

bylo možné dojít k jinému výsledku (zvýšením základní sazby 100 

Kč o 50 % podle § 6 odst. 3 dojdeme k částce 150,- Kč a jejím 

snížením o 30 % podle § 6 odst. 4 k částce 105,- Kč).  

Vyhověno 

Formulace ustanovení budě 

změněna. V ustanovení bude 

uvedeno, že se nejprve vypočte 

celková procentní míra zvýšení 

nebo snížení, přičemž následně se 

podle této míry zvýšení nebo 

snížení provede. Ustanovení tedy 

bude obsahovat oba kroky 

výslovně. 

54.  k § 12  

Formulace ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) není v odůvodnění 

vysvětlena, a proto vyvolává pochybnosti o tom, na náhradu 

jakých hotových výdajů konzultanta spojených s jeho přibráním 

tlumočníkem nebo překladatelem, bude mít tlumočník nebo 

překladatel nárok. A bude mít nárok na náhradu takových 

hotových výdajů, i když nakonec k přibrání obmyšleného 

osloveného konzultanta nedojde? V odstavci 2) stojí, že „Jiné 

náklady tlumočníka nebo překladatele jsou zahrnuty v jeho 

odměně.“ a odstavec 3) začíná slovy „Jinými náklady tlumočníka 

nebo překladatele jsou zejména odměna konzultanta, kterého 

tlumočník nebo překladatel přibral k posouzení zvláštních dílčích 

otázek…“ Bude mít tedy tlumočník nebo překladatel nárok na 

náhradu odměny jím vyplacené konzultantovi, když v odstavci 1) 

o odměně konzultanta není výslovná zmínka, odstavec 2) říká, že 

jiné náklady znalce jsou zahrnuty v jeho (tlumočníkově či 

překladatelově) odměně z odstavce 3) vyplývá, že jinými náklady 

(které jsou podle odstavce 2) zahrnuty v tlumočníkově nebo 

překladatelově odměně) jsou zejména odměna konzultanta? 

Pokud by mělo platit, že odměna konzultanta je zahrnuta 

v odměně tlumočníka a překladatele, jak správně bude muset 

Vysvětleno 

Výdaje dle § 12 odst. 1 písm. c) 

návrhu vyhlášky jsou uvedeny v 

§ 30 odst. 3 prováděného zákona 

(zákon č. 354/2019 Sb.). Jde tedy o 

hotové výdaje konzultanta spojené 

s přibráním konzultanta soudním 

tlumočníkem nebo soudním 

překladatelem. 

Na základě vypořádání jiných 

připomínek již nebude odměna 

konzultanta tzv. jiným nákladem 

soudního tlumočníka nebo 

soudního překladatele zahrnutým 

v odměně soudního tlumočníka 

nebo soudního překladatele, ale 

nově půjde o hotový výdaj soudního 

tlumočníka nebo soudního 
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tlumočník a překladatel účtovat svou odměnu za konzultaci 

s konzultantem, při které nepochybně z jeho strany půjde 

o odborný úkon v rámci výkonu tlumočnické nebo překladatelské 

činnosti? A ze zřetele v těchto souvislostech nelze ztratit daňovou 

povinnost tlumočníka nebo překladatele a konzultanta.  

překladatele (srov. k tomu též § 18 

odst. 2 věta druhá zákona 

č. 36/1967 Sb.). 

55.  k § 15 

Toto ustanovení nedává jasnou odpověď na otázku, zda 

tlumočník a překladatel má nárok na náhradu za ztrátu času 

stráveného cestou k orgánu veřejné moci za účelem provedení 

tlumočnického nebo překladatelského úkonu. 

Podotýkám, že tlumočníci dlouhodobě namítají, že náhrada za 

ztrátu času cestováním v souvislosti s výkonem tlumočnické 

činnosti je výrazně nižší než výdělek, který jim touto ztrátou 

času uniká, a od nového předpisu očekávají nápravu.  

Vysvětleno 

Cesta k orgánu veřejné moci za 

účelem provedení tlumočnického 

nebo překladatelského úkonu je 

zahrnuta pod § 15 odst. 1 písm. a), 

tedy náleží soudnímu tlumočníkovi 

nebo soudnímu překladateli 

náhrada za ztrátu času stráveného 

na cestě do tohoto místa a zpět. 

56. Vrchní soud v 

Praze 

Obecně 

   Návrh vyhlášky v § 3 stanoví stejné sazby odměn za 

tlumočnický úkon jako je tomu v návrhu vyhlášky o znalečném. 

Je otázkou, zda se nejedná o residuum, mající svůj původ v tom, 

že dosud odměny znalců a tlumočníků upravovala jedna vyhláška. 

Aniž by se degradoval význam práce tlumočníků, v porovnání se 

znalci se patrně srovnatelné nároky na jejich odbornost nekladou 

– často se klade větší důraz na získané praktické vzdělání, než na 

odbornost získanou studiem. Je otázkou, zda není důvod 

v sazbách odměn mezi odměnami obou skupin diferencovat. 

Význam by to ale mělo jen tehdy, pokud by odměny znalců byly 

v porovnání s návrhem stanoveny výrazně vyššími částkami.  

Vysvětleno 

Odměny za výkon znalecké činnosti 

lze navrhnout pouze ve výši, která 

je v možnostech státního rozpočtu 

(což platí též pro odměny za výkon 

tlumočnické a překladatelské 

činnosti). 

57.  K jednotlivým ustanovením 

   K § 13 odst. 2, § 15 odst. 4  

   Viz analogicky připomínky k § 12 odst. 2 a § 14 odst. 4 návrhu 

vyhlášky o znalečném. 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně nevyhověno 

K § 13 odst. 2: Údaje potřebné pro 

rozhodnutí o odměně a náhradách 
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mají být uvedeny ve vyúčtování. 

Ustanovení o vyúčtování bude 

v tomto ohledu doplněno. 

K § 14 odst. 4: Navržená formulace 

(pozn. předkladatele: připomínkové 

místo uplatnilo k návrhu vyhlášky o 

znalečném připomínku k § 14 odst. 

4, ve které navrhlo v odstavci 4 

doplnit větu: „Náhrada za ztrátu 

času znalci nenáleží, má-li za stejné 

časové období nárok na odměnu za 

znalecký úkon.“) nepamatuje na 

případy, kdy soudní tlumočník nebo 

soudní překladatel vykonával 

tlumočnickou nebo překladatelskou 

činnost, ale nárok na odměnu mu 

přesto nevznikl (odměna nebyla 

přiznána např. z důvodu vad 

úkonu). 

58. Vrchní státní 

zastupitelství v 

Praze 

1. Původní název vyhlášky se vypouští a nahrazuje se slovy „o 

odměně za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti, náhradě 

hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného 

na cestě“. Tato připomínka je zásadní. 

Název vyhlášky se navrhuje upravit ve slovosledu tak, aby spíše 

vyhovoval všem gramatickým a stylistickým pravidlům českého 

jazyka. 

Vyhověno jinak 

Název byl zformulován podobně 

jako název advokátního tarifu 

(vyhláška č. 177/1996 Sb., o 

odměnách advokátů a náhradách 

advokátů za poskytování právních 

služeb /advokátní tarif/, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUMD2RXH)



21 

Název bude nicméně změněn na 

vyhlášku o odměně a náhradách 

soudního tlumočníka a soudního 

překladatele (srov. k tomu název 

vyhlášky č. 330/2001 Sb.). 

59.  2. V § 12 odst. 1 se úprava pod písm. c) a d) navrhuje vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka vychází z toho, že tlumočník nebo překladatel může 

přibrat konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek, a to se 

souhlasem zadavatele (viz § 23 zákona č. 354/2019 Sb.), nicméně 

zadavatel o výběru osoby konzultanta nerozhoduje. Vrchní státní 

zastupitelství v Praze tímto v kontextu s předešlými připomínkami 

k této problematice vyjadřuje zásadní nesouhlas s takovouto 

úpravou (v § 23 zákona č. 354/2019 Sb. absentuje požadavek na 

předchozí souhlas zadavatele, pak by podle okolností mohl 

zadavatel ustoupit od původního požadavku a obrátit se se svým 

požadavkem na jiného tlumočníka, překladatele, který konzultanta 

potřebovat nebude), která může mít dopad i na trestní 

odpovědnost tlumočníka nebo překladatele z pohledu § 347 

trestního zákoníku, nehledě na to, že takto lze obcházet i zákonná 

ustanovení o vyloučení osob tím, že jinak vyloučená osoba může 

být jinak nevyloučeným tlumočníkem či překladatelem přibrána 

jako konzultant. Podmínky pro vyloučení zná zadavatel, nikoli 

zadavatelem přibraný tlumočník či překladatel. Ten zpravidla 

kritéria pro vyloučení nesplňuje, proto byl zadavatelem do řízení 

jako nepodjatý přibrán, nicméně toto nemusí platit pro osobu 

konzultanta. Proto by i osobě konzultanta měl rozhodovat 

zadavatel, nebo k němu vyslovit svůj předchozí souhlas. Bez 

předchozího souhlasu zadavatele proto nelze jakkoli akceptovat, 

aby již přibraný tlumočník či překladatel přibíral konzultanta a 

jemu hradil odměnu s tím, že výdaje na přibrání konzultanta a 

Nevyhověno 

Úprava musí být obsažena v návrhu 

vyhlášky, neboť vyplývá z § 30 

odst. 3 prováděného zákona (zákon 

č. 354/2019 Sb.). 
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náklady za ztrátu času konzultanta v konečném důsledku vždy 

ponese zadavatel, tj. v případě trestního řízení orgán činný v 

trestním řízení, jemuž je tlumočník či překladatel přeúčtuje (§ 12 

odst. 1 a § 16 návrhu vyhlášky). Navrhovaná úprava bez vložení 

požadavku na předchozí souhlas zadavatele může vést k tomu, že 

předpokládaná výše nákladů na překlad či tlumočení zadavatele 

se může snadno vymknout kontrole. Předložená úprava tak 

nerespektuje zcela požadavky zákona o finanční kontrole na 

předchozí finanční kontrolu veřejných výdajů před vznikem 

nároku (zejm. § 26 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.), pročež lze 

namítat i jistý nesoulad předloženého návrhu se zákonem č. 

320/2001 Sb. Výdaj, který nemůže zadavatel očekávaně zahrnout 

do předběžné kontroly, nemůže být následně proplacen, zvlášť při 

vědomí výše popsaných rizik. Náklady na pořízený překlad či 

tlumočnický úkon, při kterém by jako konzultant figurovala 

podjatá osoba, by musely být vynaloženy znovu, když z důvodu 

možné podjatosti konzultanta by takový výstup nemohl být v 

trestním řízení využit. Navrhovaná úprava ani neumožňuje 

náklady na konzultanta tlumočníkovi či překladateli neproplatit. 

60.  3. Ustanovení § 16 se navrhuje vypustit, následující čísla 

paragrafů se přečíslují. Tato 

připomínka je zásadní. 

Připomínka navazuje logicky na připomínku pod bodem 2. 

Předpokládaný výdaj zadavatele v podobě náhrady hotových 

výdajů konzultanta a náhrady za ztrátu času konzultanta vč. Času 

stráveného na cestě nerespektuje zcela požadavky zákona o 

finanční kontrole na předchozí finanční kontrolu veřejných výdajů 

před vznikem nároku (zejm. § 26 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.), 

pročež lze namítat i jistý nesoulad předloženého návrhu se 

zákonem č. 320/2001 Sb. Výdaj, který nemůže zadavatel 

očekávaně zahrnout do předběžné kontroly, nemůže být následně 

proplacen, zvlášť při vědomí předešle popsaných rizik. Náklady 

Nevyhověno 

K vypořádání srov. vypořádání 

připomínky výše. 
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na pořízený překlad či tlumočnický úkon, při kterém by jako 

konzultant figurovala podjatá osoba, by musely být vynaloženy 

znovu, když z důvodu možné podjatosti konzultanta by takový 

výstup nemohl být v trestním řízení využit. Navrhovaná úprava ani 

neumožňuje náklady na konzultanta tlumočníkovi či překladateli 

neproplatit. 

Následující připomínky se již nepovažují za zásadní. 

 

61.  4. V § 4 odst. 3 se navrhuje slovo „Věty“ na počátku poslední věty 

nahradit slovem „Věta“. 

Připomínka vychází z hledisek jednotného gramatického výkladu. 

Má-li normotvůrce v předmětné úpravě na mysli nastolení stavu, 

kdy pro revizi překladatelského úkonu platí předchozí věta první, 

druhá i třetí samostatně tak, jak jsou napsány, tj. celkem tři věty, 

pak platí výše uvedená připomínka. Obdobné vyjádření 

takovéhoto cíle lze již v platných a účinných normativních textech 

vysledovat – viz např. § 47 odst. 4 poslední věta trestního řádu, § 

211 odst. 5 poslední věta trestního řádu apod. Pokud měl ovšem 

normotvůrce na mysli úpravu vět první až třetí jako jeden 

kompaktní celek dohromady (tj. nikoli možné užití i jednotlivých 

vět zvlášť), pak výše uvedená připomínka neplatí. 

Nevyhověno 

Poslední věta § 4 odst. 3 bude 

vypuštěna zcela, a to na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

62.  5. V § 3 se odst. 2 navrhuje vypustit s tím, že dosavadní odst. 3 se 

přečísluje na odst. 2. Návrh 

úpravy odst. 2 lze z pohledu systematického zařadit do nového § 

17 (zohledněno přečíslování po vypuštění § 16, jak navrhováno 

shora), který zní: 

„§ 17 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Není-li stanoveno jinak, stanoví se výše a způsob určení 

odměny a nákladů tlumočníka nebo překladatele, který byl 

zadavatelem přibrán přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 

podle dosavadních právních předpisů. 

Nevyhověno 

Ustanovení § 3 odst. 2 § 4 odst. 2, 

budou vypuštěna bez náhrady na 

základě vypořádání jiné 

připomínky. 

V připomínce navrhované 

ustanovení § 17 odst. 1 nemůže být 

obsaženo v návrhu vyhlášky, neboť 

by se tímto způsobem upravovala 
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(2) Za tlumočnický úkon provedený v období od 1. ledna 2021 do 

31. prosince 2021 tlumočníkovi náleží při tlumočení z cizího 

jazyka do českého jazyka nebo naopak za každou započatou 

hodinu odměna ve výši 250 až 500 Kč a při tlumočení z cizího 

jazyka do cizího jazyka za každou započatou hodinu odměna ve 

výši 300 až 500 Kč.“ 

Návrh stávajícího § 18 by zůstal nezměněn. 

Připomínka vychází z povahy předložené právní úpravy, která 

zjevně nedopadá na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí její 

účinnosti (tzv. pravá retroaktivita). Ty se řídí předešlou právní 

úpravou (viz návrh § 17 odst. 1 výše). 

Snížená odměna dle § 3 odst. 2 má z normativního hlediska platit 

pouze po přechodnou dobu (týká se dle návrhu vyhlášky výhradně 

roku 2021), tudíž by neměla být součástí obecně platné úpravy. 

Pokud předložený návrh obsahuje úpravu jen pro jistý časový úsek 

presumované platnosti vyhlášky, pak by měl z povahy věci být 

spíše součástí přechodných a závěrečných ustanovení. 

též aplikace zákona č. 36/1967 Sb. 

(§ 17 až 19). 

63.  6. V § 12 odst. 3 se slovo „se“ před slovem 

„tlumočnickou“ nahrazuje slovem „s“. 

V zásadě se jedná o nápravu zřejmé chyby v psaní. 

 

Nevyhověno 

Celé dotčené slovní spojení bude 

vypuštěno na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

64.  7. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „výši poskytnuté zálohy nebo 

uvede, že záloha nebyla poskytnuta,“ nahrazuje slovy „výši 

zálohy, pokud byla poskytnuta,“. 

Připomínka vychází z toho, že pozornost se primárně zaměřuje na 

vyúčtování poskytnuté zálohy v konečném vyúčtování nároků 

překladatele či tlumočníka. Pokud nebyla záloha poskytnuta, jde 

o údaj známý jak zadavateli, tak i přibranému tlumočníkovi či 

překladateli. 

Formální zmínka o takové skutečnosti pak ve vyúčtování postrádá 

logické opodstatnění. 

Nevyhověno 

Předkladatel bude i nadále 

navrhovat, aby ve vyúčtování bylo 

případně uvedeno, že záloha nebyla 

poskytnuta. Předkladatel má za to, 

že se tak zvýší přehlednost 

vyúčtování, a to pro všechny – pro 
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 zadavatele, soudní tlumočníky a 

soudní překladatele i další subjekty. 

65.  8. Připomínka k návrhu Přílohy k vyhlášce č. .../2020 Sb.: 

Vrchní státní zastupitelství v Praze tímto respektuje vůli 

Ministerstva spravedlnosti ČR do obecně závazné právní úpravy 

zahrnout i nejčastější formy hotových výdajů překladatelů a 

tlumočníků ve formě paušální částky pro jejich likvidaci. 

K předložené úpravě v Příloze k návrhu vyhlášky se tímto uvádí, 

že navrhovaná výše částek svou výší v zásadě převyšuje obvyklé 

částky, které se za takové položky v běžném komerčním styku v 

dnešní době hradí (viz např. ceníky všeobecně využívaných copy 

center, dostupné v síti Internet). Jelikož se jedná o náhradu již 

vynaložených hotových výdajů, nejsou z těchto přiznaných částek 

odváděny zákonné odvody. Svou povahou se jedná o částky, které 

mají kompenzovat účelně vynaložené výdaje přibraného 

tlumočníka či překladatele, ale neměly by se příliš podílet na jeho 

odměně a příjmu, což patrně platí pro částky v navrhované výši. 

Úvaha vychází z toho, že při uplatnění paušálních nákladů 

tlumočníkem nebo překladatelem již nebude docházet k 

přezkoumání skutečně vynaložené výše dle předloženého účetního 

dokladu. 

Ani aktuální ceny kopírovacích prací (zejm. za barevnou stranu) 

již nedosahují částek, které jsou v návrhu uvedené, je-li 

podkladový papír standardní kvality (tj. nikoli papír vyšší 

gramáže, karton apod.). V případě pořizování zvukového záznamu 

je navrhovaná částka již opticky nadhodnocená. Např. při 

pořízení audiozáznamu o délce 1 hodiny by podle návrhu mělo 

dojít k přiznání paušální náhrady 7200 Kč, což je částka, která 

bezpochyby převyšuje hodnotu užitého paměťového média 

(paměťové karty, kazety, CD nosiče, DVD nosiče) pro takový 

záznam, ale i hodnotu např. diktafonu samého (aktuálně lze 

pořídit diktafon se 4 GB pamětí do 1700 Kč). V případě 

Částečně vysvětleno, částečně 

vyhověno jinak, částečně 

vyhověno 

Srovnání s copy centry není zcela 

přiléhavé, protože znalci nejsou 

podnikateli ve stejném oboru, 

v jakém podnikají provozovatelé 

copy center. Výdaje znalců tedy 

budou vyšší, neboť nemohou např. 

využívat množstevních slev. Přesto 

budou některé náhrady sníženy. 

K přezkoumání výše paušálních 

náhrad bude možné přikročit (návrh 

vyhlášky bude v tomto smyslu 

upraven), a to v případě okolností, 

které svědčí pro to, aby výše 

náhrady nebyla určena paušálně. 

Náhrada za záznam bude 

přehodnocena, bude uvedena 1 

minuta místo 1 vteřiny a náhrady 

budou sníženy. 
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audiovizuálního záznamu o délce 1 hodiny by mělo dojít k přiznání 

paušální náhrady 14400 Kč. 

66. Městské státní 

zastupitelství v 

Praze 

K námitce, které směřuje k rozpětí odměny, v němž může orgán 

činný v trestním řízení podle své úvahy variovat, si dovolím uvést, 

že bez jasné metodiky, k čemu se má při určení výsledné částky 

přihlížet, se jedná o libovůli toho, kdo o odměně rozhoduje, který 

navíc není obvykle ani schopen jazyku, do něhož byl překlad 

pořízen, porozumět, natož aby byl schopen vyhodnotit jeho 

úroveň. 

Tlumočník/překladatel je tak postaven (na rozdíl od komerční 

sféry) do situace, kdy to není on, který by uvedl, za jakou částku 

je pro objednatele schopen (ochoten) odvést práci, ale naopak do 

situace, kdy výslednou odměnu určí objednatel, který ani není 

povinen mu ji sdělit dopředu, aby mu dal možnost zvážit, zda 

zakázku přijme. 

Navíc za stavu, kdy vyhláška samostatně upravuje možnosti 

zvýšení a snížení odměny, nelze se v rámci úvahy o základní sazbě 

řídit ani otázkou např. náročnosti překladu nebo práce v noci a o 

víkendu, neboť tam je odměna již povinně zvýšena ustanovením 

§ 6. K tomu pak přistupuje možnost zvýšit odměnu za 

mimořádnou obtížnost nebo rychlost. Obdobně je popsána jak 

povinnost, tak možnost snížení odměny např. u opakujících se 

překladů. Úvahu toho, kdo přiznává odměnu podle stanoveného 

rozpětí o tom, jakou částku jako základ odměny stanoví, tak již v 

podstatě nelze o nic opřít. Za tohoto stavu je ostatně běžnou praxí, 

že odměna je stanovena v horní části rozpětí bez dalšího. 

Dovoluji si proto navrhnout, aby byla stanovena jen jedna částka 

jako základ odměny za tlumočnický/překladatelský úkon. 

Požadavek na zohlednění doby přípravy na 

tlumočnický/překladatelský úkon do celkové odměny považuji 

pak za zcela rozumný. Nelze si totiž představit, že převod textu 

Částečně vyhověno 

Pokud jde o rozpětí odměny, návrh 

bude doplněn o kritéria, která budou 

inspirována § 25 odst. 2 současné 

vyhlášky (vyhláška č. 37/1967 Sb.), 

již podle dosavadní právní úpravy je 

interval stanoven. 

O odměně a náhradách rozhoduje 

zadavatel (orgán veřejné moci), je 

tomu tak nyní, přičemž uvedené 

platí též v případě svědečného, 

odměny a náhrad dle advokátního 

tarifu, notářského tarifu atd. I bez 

stanovení intervalu existuje v rámci 

rozhodování jistý prostor pro 

výklad. 

Interval je třeba zachovat, neboť 

jednotlivé tlumočnické a 

překladatelské úkony se od sebe 

příliš liší, a to pro variabilitu 

zdrojových projevů, které mají být 

přetlumočeny nebo přeloženy, resp. 

variabilitu cílových projevů. 

Pokud jde o náhradu nákladů, návrh 

vyhlášky je založen (stejně bylo 

postupováno i v případě odměny) – 
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probíhá tak, že by si tlumočník text otevřel a ihned začal psát 

překlad. 

S ohledem na povahu „právnického jazyka“ považuji za legitimní, 

že se s textem (v podstatě i s věcí samou) musí překladatel nejdříve 

podrobně seznámit, provést si přípravu a teprve poté může k 

překladu přistoupit. Obdobný proces musí nastat i v případě 

tlumočení. Náhrada za čas tlumočníka/překladatele strávený 

přípravou by se měla stát součástí jeho odměny, tak jak je tomu u 

znalců. 

Za správný pak považuji i požadavek na stanovení náhrady na 

pořízení dalších vyhotovení překladu, která by měla být stanovena 

částkou za jednu stranu kopie překladu. Potřeba pořízení více 

oficiálních kopií opatřených razítkem překladatele vyplývá z 

právní úpravy trestního řízení. 

Vážená paní ministryně, dovolím si zdůraznit, že potřeba 

kvalitního překladu je v trestním řízení zcela neoddiskutovatelná. 

S osobní zkušeností s překlady do češtiny, které jsou nám zasílány 

z jiných zemí, musím konstatovat, že nekvalitní překlad znamená 

významně sníženou možnost porozumění textu a tím i přesného 

pochopení obsahu dožadované právní pomoci. Nekvalitní překlad 

tak může významně ovlivnit výsledek trestního řízení. Rád bych 

zdůraznil, že v prostředí Městského státního zastupitelství v Praze 

se téměř žádná věc neobejde bez překladu, neboť řadu úkonů je 

potřeba dožádat a provést v zahraničí. Navíc lze s ohledem na 

proces globalizace předpokládat, že do budoucna bude potřeba 

překladů a tlumočení ještě zvýšena. Za této situace si dovoluji 

apelovat, aby shora uvedené připomínky byly vzaty do úvahy při 

sestavení konečné verze vyhlášky 

v mezích nové zákonné právní 

úpravy (§ 29 a násl. zákona 

č. 354/2019 Sb.) – na dosavadních 

právních předpisech (srov. zejména 

§ 18 zákona č. 36/1967 Sb. a § 17 a 

násl. vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Úprava dalších vyhotovení bude 

doplněna. 

67. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2: 

Vzhledem k charakteru a obsahu těchto ustanovení dáváme ke 

zvážení, zda by neměla být součástí přechodného ustanovení před 

ustanovením o účinnosti vyhlášky.   

Nevyhověno 
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Daná ustanovení budou z návrhu 

vyhlášky vypuštěna na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

68.  K § 11: 

Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že podle navrhované 

právní úpravy má být umožněno sazbu odměny soudního 

překladatele či tlumočníka upravit současně podle více 

ustanovení. Formulace „podle celkové procentní míry“ však 

navozuje představu, že jednotlivé upravené sazby odměny je třeba 

sečíst (ve smyslu 110% + 120%), což by mohlo vést k - zjevně 

nechtěnému - velice výraznému navyšování odměny za 

tlumočnický či překladatelský úkon při současné existenci více 

důvodů předpokládaných v § 6 návrhu vyhlášky. Vysvětlení 

(výklad) k tomuto ustanovení obsažené v odůvodnění navržené 

právní úpravy nepovažujeme za dostačující a navrhujeme, aby 

přinejmenším ustanovení § 11 bylo naformulováno v tom smyslu, 

jak předkladatel v odůvodnění přepokládá. V tomto směru se 

zvyšování odměny tlumočníků a možnost slučování více důvodů 

zvýšení odměny podle § 22 vyhlášky č. 37/1967 Sb. jeví jako 

formulačně vhodnější. 

Připomínku k § 11 považujeme za zásadní.  

Vyhověno 

Znění ustanovení bude změněno 

tak, aby byly oba kroky výpočtu 

uvedeny výslovně, tedy nejprve se 

vypočte celková procentní míra 

zvýšení nebo snížení a následně se 

zvýšení nebo snížení podle této 

celkové procentní míry vypočte. 

69.  K § 12 odst. 3: 

Ustanovení obsahuje písařskou chybu. Navrhujeme upravit 

formulaci takto: „ ... a na jiné práce vykonávané v souvislosti 

s tlumočnickou a překladatelskou činností, ...“. 

Nevyhověno 

Dotčené slovní spojení bude 

z ustanovení vypouštěno na základě 

vypořádání jiné připomínky. 
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70. Nejvyšší soud Pouze ve vztahu k § 4 doporučujeme zvážit zavedení náhrady 

výdajů tlumočníka spojených s pořízením kopie tlumočnického 

úkonu v písemné podobě. 

 

Vyhověno jinak 

Do návrhu bude doplněna úprava 

kontroly již dříve vyhotoveného 

přikladu při vypracování dalšího 

vyhotovení překladatelského 

úkonu. 

71. Veřejný 

ochránce práv 

Neadekvátnost výše odměny 

Ministerstvem stanovenou výši odměny nepovažuji 

za adekvátní: 

A) Poslední úprava odměny za tlumočnický úkon je z roku 

2002. Opakované přísliby Ministerstva spravedlnosti 

na navýšení odměn nebyly v průběhu posledních deseti let 

splněny, neboť ministerstvo vždy změnu výše odměny 

navázalo na nový zákon, který však byl přijat až v roce 2019. 

B) Výše odměny by se měla odvíjet i od zákonných povinností 

dotčených subjektů. Nový zákon (zákon č. 354/2019 Sb., o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění 

zákona č. 166/2020 Sb., dále jen „nový zákon“) zavedl 

soudním tlumočníkům a soudním překladatelům několik 

nových povinností. Jejich zavedení se však do odměny 

nepromítlo. Dovoluji si odkázat na § 37 odst. 1 a 2, který je 

výčtem povinností tlumočníků a překladatelů, které při 

neplnění mohou být projednány v přestupkovém řízení. 

Navrhuji přehodnocení výše odměn. V podrobnostech si 

dovoluji odkázat na konkrétní připomínky.    

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Výše odměn musí zohledňovat 

rozpočtové možnosti českého státu. 

V důsledku dopadů rozšíření 

onemocnění COVID-19 

způsobeného koronavirem SARS 

CoV-2 nelze navrhnout odměny ve 

výši, kterou by zcela odpovídala 

představám předkladatele. 

V podrobnostech předkladatel 

odkazuje na závěrečnou zprávu o 

posouzení dopadů regulace (RIA). 

Povinnosti zmíněné v připomínce 

nemají dle předkladatele 

vypovídací hodnotu ve vztahu 

k výši odměn, resp. předkladatel by 

chtěl navrhnout vyšší odměny 

převážně z jiných důvodů, a to 

konkrétně za účelem celkového 

zvýšení kvality tlumočnické a 

překladatelské činnosti, které by 
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vedlo k celkovému zlepšení stavu 

justice v širším smyslu.  

72.  KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K § 3 odst. 1 a 2. K § 4 odst. 1 a 2   

Navrhovaná základní sazba odměny je nedostatečná. 

Z důvodové zprávy nevyplývá, na základě jakých 

ekonomických úvah či analýz bylo rozmezí základní sazby 

odměny navrženo právě v této výši. 

Domnívám se, že je nezbytné při stanovení základní sazby a 

odměn za úkon zohlednit následující skutečnosti: 

a) nastavení základní sazby odměny by se mělo logicky odvíjet 

od průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice 

pro vysokoškolské učitele ve filologických oborech 

v kombinaci s průměrnou hrubou mzdou tzv. komerčních 

tlumočníků a překladatelů vykonávajících danou činnost jako 

OSVČ. Předkladatel by měl současně zohlednit, že soudními 

tlumočníky a soudními překladateli mohou být jen osobami 

vysoce erudované, které splňují všechna odborná kritéria § 8 

nového zákona.  

b) odměna musí pokrýt nejen čistou odměnu za samotné 

vypracování překladu či tlumočení, ale také všechny 

(terminologií navrhované vyhlášky) tzv. jiné náklady (tj. 

pokrytí zákonné dovolené, režijních výdajů, atd.). 

c) odměna by měla být i v rovnováze s odpovědností, kterou 

soudní tlumočníci a překladatelé za výkon činnosti nesou. Jen 

v takovém případě lze zabránit úbytku v řadách soudních 

Nevyhověno 

Pokud jde o kritéria pro navržení 

výše sazby uvedená v připomínce, 

předkladatel tato kritéria 

nepovažuje za dostatečná, 

především nejsou dostatečně 

strukturovaná. Je třeba vyjít 

z pojmů „tlumočnická činnost“ a 

„překladatelská činnost“, tyto 

pojem strukturovat, sestavit katalog 

nákladů (v ekonomickém smyslu), 

atd.  

Předkladatel odkazuje na 

vypořádání připomínek výše a 

zdůrazňuje, že navrhovaná výše 

sazby je dána možnostmi české 

ekonomiky. 
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tlumočníků a překladatelů a motivovat nové zájemce o vstup 

do dané profese.  

S ohledem na uvedené skutečnosti považuji za nezbytné, aby 

se rozmezí základní sazby odměny a odměny za úkon 

odpovídajícím způsobem zvýšilo (tj. aby došlo ke zvýšení 

v obou částkách představujících dolní a horní hranici 

základní sazby).  

S ohledem na skutečnost, že k poslední úpravě výše odměny 

pro tlumočníky a překladatele došlo v roce 2002 s účinností 

od roku 2003, nepovažuji za adekvátní, aby odměny již 

od počátku přechodu na nový zákon nebyly navýšeny 

na plnou částku. Důvodovou zprávu v tomto bodě nepovažuji 

za adekvátní zdůvodnění přijetí takovéhoto restriktivního 

opatření. Ustanovení upravující výši odměn v nižší částce jen 

pro rok 2021 navrhuji vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

73.  K § 6 odst. 4 

Nesouhlasím s navrhovanou právní úpravou, která umožňuje 

snížit základní sazbu odměny v případě, že se jedná o často se 

opakující jednoduché tlumočnické nebo překladatelské 

úkony, na 70 % základní sazby odměny. Současná úprava 

neumožňuje snížení odměny (viz § 22 nyní účinné vyhlášky). 

Důvodová zpráva o zavedení této restrikce neuvádí žádné 

zdůvodnění.  

Předmětné ustanovení navrhuji vypustit bez náhrady.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyhověno 

Bude ponecháno snížení o 20 %. 
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74. Institut pro 

kriminologii a 

sociální prevenci 

K § 3 návrhu – návrh počítá s odměnou za tlumočnický úkon za 

započatou hodinu ve výši 350 – 600 Kč při tlumočení z cizího 

jazyka do českého jazyka a naopak, přičemž v roce 2021 se bude 

jednat o výši 250 až 500 Kč. Je otázkou, zda rozpětí hodinové 

odměny, tedy 250 Kč, což představuje přes 40 % horní hranice 

odměny (v roce 2021 plnou polovinu), není příliš široké. 

Vzhledem k tomu, jak má být konkrétní výše odměny v rámci 

sazby určováno (§ 8 návrhu) a k tomu, že návrh obsahuje řadu 

případů modifikace výše odměny, se obáváme, že takové šíře 

rozpětí může vést v praxi ke sporům o výši odměny, jež budou 

zbytečně zahlcovat soudy. 

Nevyhověno 

Výše sazeb může být stanovena 

pouze v mezích současných a 

v budoucnu předvídatelných 

fiskálních možností českého státu. 

Pokud jde o interval (sazba není 

stanovena pevnou částkou), je třeba 

uvést, že rozmanitost 

tlumočnických a překladatelských 

úkonů je značná a vyžaduje 

stanovení sazby intervalem. Návrh 

však bude doplněn (8 7) o dílčí 

kritéria (na základě § 25 odst. 2 

vyhlášky č. 37/1967 Sb.), podle 

kterých se bude v rámci intervalu 

rozhodovat. 

75.  K § 4 návrhu – v návrhu vyhlášky se normostranou rozumí strana 

o 1500 znacích (viz odůvodnění). Přitom v českém prostředí je 

jako normostrana uváděna standardizovaná strana textu, která je 

charakterizována 1800 znaky (včetně mezer), případně dle 

evropské normy jde o text, který činí 1650 znaků včetně mezer. 

Vyhověno 

Bude uvedeno 1 800 znaků. 

76.  K § 10 odst. 2 návrhu – není zde jednoznačné, jak vykládat 

pojem ,,urychlené provedení“, a zda skutečnost, že se jedná o 

případ nutnosti urychleného provedení, musí být mezi 

zadavatelem a tlumočníkem či překladatelem sjednána již při 

zadání a příp. uvedena v příslušném opatření o přibrání 

tlumočníka/překladatele (smlouvě se zadavatelem). 

Vysvětleno 

Urychlené provedení úkonu musí 

být nutné (§ 29 odst. 3 zákona 

č. 354/2019 Sb., které je obdobou § 

20 odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). 

Urychlenost se tedy odvíjí od lhůtu 

pro podání znaleckého posudku, tu 

projedná zadavatel, který je 
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orgánem veřejné moci, se soudním 

tlumočníkem a soudním 

překladatelem podle § 25 

prováděného zákona (zákon 

č. 354/2019 Sb.), nebo se soudním 

tlumočníkem nebo soudním 

překladatelem sjedná zadavatel, 

který není orgánem veřejné moci. 

77.  K § 13 odst. 2, resp. k příloze č. 1 návrhu – seznam hotových 

výdajů hrazených paušální částkou nezohledňuje skutečnost, že 

překlady bývají vyžadovány k dodání též v elektronické podobě 

na CD či flash disku. 

Vyhověno 

Budou doplněny nosiče CD, DVD a 

flash disk. 

78.  Obecná připomínka – dáváme ke zvážení, zda by vyhláška 

neměla obsahovat přechodné ustanovení, jednoznačně řešící 

případy, kdy tlumočník bude přibrán a část úkonů provede ještě za 

účinnosti stávající úpravy, ale zbytek úkonů provede již za 

účinnosti úpravy nové. Mohla by vyvstat otázka, podle které 

právní úpravy při určování odměny a náhrady nákladů a jejich 

vyúčtování postupovat. 

Nevyhověno 

Takové přechodné ustanovení 

návrh obsahovat nemůže, neboť by 

se týkalo též zákonné právní úpravy 

dle § 17 až 19 zákona č. 36/1967 Sb. 

79. Probační a 

mediační služba 

§ 6 odst. 1 písm. a) (Sazba odměny za tlumočnický nebo 

překladatelský úkon činí za tlumočení nebo překlad projevu 

zvlášť náročného na přesnost nebo odbornost tlumočení nebo 

překladu 120 % základní sazby odměny.) 

U § 6 odst. 1 písm. a) by bylo dle našeho názoru vhodné, pro 

zamezení možného netransparentního stanovování odměny za 

náročný úkon, jasně předem stanovit či specifikovat, zda budou na 

úkony kladeny požadavky obzvláštní přesnosti či odbornosti, a 

toto ve vyhlášce reflektovat. 

Nevyhověno 

Navržené znění vychází 

z dosavadní právní úpravy, srov. 

§ 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 37/1967 Sb. 

80.  § 11 (Pokud se sazba odměny nebo odměna upravuje podle více 

ustanovení této vyhlášky, upravuje se podle celkové procentní 

míry.). 

Vysvětleno 
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U § 11 bychom považovali za vhodné stanovení základních 

kritérií, dle kterých by byla upravena procentní míra, aby takovýto 

výpočet nebyl arbitrární a tedy netransparentní. 

V tomto ustanovení nemají být 

stanovena kritéria. Jde o 

ustanovení, kterým se stanovuje, že 

nejprve má být vypočtena celková 

procentní míra zvýšení nebo snížení 

a následně má být zvýšení nebo 

snížení podle této procentní míry 

vypočteno. 

Kritéria pro zvýšení nebo snížení 

jsou stanovena v jiných 

ustanoveních, např. v § 6 (viz 

připomínka výše). 

81. Pracovní 

skupina 

soudních 

tlumočníků1 

K § 3 odst. 1 

Požadujeme stanovit základní sazbu odměny pevnou 

částkou za každou započatou hodinu tlumočnického úkonu 

přinejmenším ve výši horní hranice navrhovaného rozpětí a 

vypustit poslední část věty, neboť otázka tlumočení z cizího 

do cizího jazyka je ošetřena v § 6 odst. 1 písm. c). Snížení nebo 

zvýšení základní sazby je pak ošetřeno v § 6, § 9 a § 10 

návrhu úhradové vyhlášky. 

 

 (1) Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou 

započatou hodinu při tlumočení z cizího jazyka do českého 

jazyka nebo naopak odměna ve výši 350 až 600 Kč. a při 

Nevyhověno 

Předkladatel nenavrhuje jednotnou 

sazbu (zrušení intervalu), a to pro 

variabilitu tlumočených a 

překládaných projevů. 

Bude též zachována různá výše 

dolní hranice intervalu po vzoru 

současné úpravy. Po vzoru 

současné úpravy již nebude 

navrhováno zvýšení podle § 6 odst. 

1 písm. c). 

                                            
1 Zúčastněné profesní organizace: 

Asociace konferenčních tlumočníků, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z.s., European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících, Jednota 
tlumočníků a překladatelů, z.s., Komora soudních tlumočníků ČR, z.s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ústav jazyků a komunikace neslyšících FFUK, Ústav translatologie FF UK 
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tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka odměna ve výši 400 

až 600 Kč. 

 

Odůvodnění: Navrhovaný systém, který zachovává rozpětí, je 

zcela netransparentní a nahrává rozdílné praxi při odměňování 

za stejný úkon dle libovůle zadavatele. Vyhláška nestanovuje, 

na základě čeho zadavatel bude určovat výši odměny v daném 

rozpětí. Jediná zmínka o určení výše odměny je v § 8. Ten 

stanoví, že „při určování výše odměny v rámci její sazby se 

hodnotí náročnost tlumočnického nebo překladatelského úkonu 

a míra odborných znalostí, které bylo třeba k jeho provedení 

vynaložit.“ Chybí zde jasná metodika posuzování náročnosti a 

míry znalostí. Nejsou upraveny ani požadavky na odbornou 

způsobilost osoby, která by měla toto hodnocení provádět. 

Každý jednotlivý zadavatel z povahy věci není a nemůže být 

schopen posuzovat náročnost překladatelského / tlumočnického 

úkonu, natož míru odborných znalostí, kulturní a sociální 

rozdíly a reálie, kontexty, dialekty, odlišnosti právních systémů, 

historický kontext apod. Navrhovaná úprava zachovává 

dlouhodobě kritizovaný systém spjatý se zbytečnou 

administrativní zátěží orgánů veřejné moci a s ní spojenými 

vícenáklady. Orgány veřejné moci budou nadále nuceny reagovat 

na výši odměny účtovanou tlumočníkem, pokud se její výše bude 

lišit od jejich představ. V takovém případě by byl tlumočník 

vystaven rovněž riziku uplatnění sankce – pokuty za přestupek dle 

§ 37 odst. 1 písmene m) zákona (vyúčtování vyšší odměny). 

Povaha odměny soudního tlumočníka rozhodně není mzdová. 

Tlumočník je ke svým úkonům sice povoláván orgány státní 

správy, ale v žádném případě mu nikdo nezaručí kontinuální 

výdělek, dovolenou a další zaměstnanecké benefity. Jeho 

náklady jsou částečně hrazeny (pohonné hmoty, jízdenky, 

poštovné, tisk…), ale nikoli zcela (kontinuální příprava a 

Dále předkladatel uvádí, že o výši 

odměny nelze rozhodovat dle 

libovůle, ale podle náročnosti 

úkonu a míry potřebných 

odborných znalostí. 
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vzdělávání, ušlý zisk, náklady na kancelář…). Tedy se jedná o 

nezajištěný výdělek podnikatelské povahy, navíc vysoce 

odborné práce, ke které je třeba vysokoškolské vzdělání, 

absolvování řady povinných zkoušek, široká zkušenost 

s prostředím minimálně jedné cizí kultury, znalost terminologie 

všech tlumočených oborů (stavebnictví, ekonomika, právo, 

medicína, psychologie, školství apod.). Navíc je na tlumočníka 

kladena vysoká odpovědnost za případné chyby.  

V odměně jsou kromě samotné práce odborníka zahrnuty 

všechny provozní náklady tlumočníka či překladatele včetně 

technického zázemí, náklady na získání a udržení odbornosti, 

administrativa úkonu, jeho evidence, zpracování doložky, 

svázání a tisk u překladu, vypravení a převzetí poštovní zásilky 

či fyzické předání překladu a další. Proto apelujeme na 

stanovení spravedlivé a transparentní paušální odměny za 

hodinu tlumočení, respektive normostranu překladu či 

tlumočnického úkonu v písemné podobě.  

Na základě našeho šetření bylo zjištěno, že pokud jde o odměny 

tlumočníků hrazené z řad ministerstev a magistrátu z položek 

služby, pohybují se odměny pro komunitní tlumočníky mezi 350 

(některé projekty NNO) a 1000 (projekty Ministerstva vnitra 

ČR) korunami hrubého za hodinu. K uvedenému je třeba 

podotknout, že na komunitní tlumočníky nejsou kladeny takové 

vysoké nároky na vzdělání a odbornou kvalifikaci jako na 

tlumočníky soudní.  

Na základě uvedeného se domníváme, že tak odborně i 

psychicky náročná profese vyžaduje odpovídající hodinovou 

odměnu. Vzhledem ke složkám tvořícím odměnu a vzhledem 

k vysoké míře duševní zátěže, která dle Národní soustavy 

povolání představuje významnou míru zdravotního rizika, lze 

za spravedlivou odměnu pokládat nejméně horní hranici 

rozpětí. Nižší hodinová sazba je pro nás naprosto nepřijatelná. 
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Pro podporu stanovení jednotné sazby na horní hranici návrhu 

uvádíme, že ve srovnání s okolními státy vychází navrhované 

nastavení sazby výrazně v neprospěch České republiky. Sazba 

za hodinu soudního tlumočení v Německu i na Slovensku je 

stanovena pevnou částkou bez rozmezí a v Německu činí 70 

EUR. Na Slovensku činí pevná sazba pro evropské jazyky 19,92 

EUR, pro asijské jazyky 23,24 EUR, pro znakový jazyk 

26,56 EUR a pro tlumočení hluchoslepým osobám 33,19 EUR. 

Navíc disponibilní příjem soudního tlumočníka je oproti 

běžnému („nesoudnímu“) tlumočení nižší, jelikož u příjmu ze 

soudního tlumočení lze při zdanění uplatnit pouze 40% 

výdajový paušál (u nesoudního 60%). Skutečné náklady 

soudního tlumočníka, včetně nákladů na získání oprávnění, 

jsou však výrazně vyšší. 

Považujeme tedy za nutné stanovit základní sazbu odměny 

jednotnou pevnou částkou ve výši nejméně 600 Kč.  

Tato připomínka je zásadní 

 

82.  K § 3 odst. 2 

Navrhujeme vyškrtnout celé ustanovení § 3 odst. 2, v němž 

je navrhováno snížení výše odměny za tlumočnický úkon pro 

rok 2021. 

 

 (2) Za tlumočnický úkon provedený v období od 1. ledna 2021 

do 31. prosince 2021 tlumočníkovi náleží při tlumočení 

z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak za každou 

započatou hodinu odměna ve výši 250 až 500 Kč a při 

tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka za každou 

započatou hodinu odměna ve výši 300 až 500 Kč. 

 

Odůvodnění: Kategoricky odmítáme zavedení nižší odměny pro 

rok 2021. Připomínáme v této souvislosti opakované sliby 

Vyhověno 

Ustanovení § 3 odst. 2 návrhu 

vyhlášky bude kompletně 

vypuštěno bez náhrady na základě 

vypořádání připomínky jiného 

připomínkového místa. 
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orgánů veřejné moci z posledních měsíců, že stát podpoří 

odvětví nejvíce zasažená mimořádnými opatřeními v souvislosti 

s pandemií Covid-19, přičemž tlumočníci patří k nejvíce 

zasaženým odvětvím. 

Tato připomínka je zásadní 

83.  K § 3, nový odstavec 

Navrhujeme doplnit nový odstavec ve znění: 

 

(x) Tlumočníkovi náleží odměna za čas účelně vynaložený 

na přípravu  k tlumočnickému úkonu v částce odpovídající 

odměně za jednu hodinu, pokud nebyla se zadavatelem 

předem sjednána odměna vyšší. 

 

Odůvodnění: Žádáme doplnit do vyhlášky nový odstavec 

zohledňující přípravu tlumočníka na úkon. V souladu 

s popisem pracovní činnosti soudního tlumočníka 

a překladatele v Národní soustavě povolání vedené MPSV je 

součástí pracovní činnosti: příprava na tlumočení, seznámení 

se s tématem jednání, s odbornými materiály či dalšími 

podklady potřebnými pro kvalitní výkon, dále příprava 

odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické činnosti. 

Jedná se o čas účelně vynaložený na výkon činnosti. 

Předložený návrh vyhlášky přitom bere v potaz pouze čistý 

tlumočený čas, respektive normostranu úkonu v písemné 

podobě, a to bez ohledu na čas strávený rešeršemi, 

konzultacemi či administrativou spojenou s úkonem. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno 

Předkladatel v návrhu vyhlášky 

navrhuje zachovat v nejvyšší 

možné míře současnou strukturu 

odměňování. 

Připomínce nelze vyhovět též 

z toho důvodu, že odměna náleží za 

výkon tlumočnické nebo 

překladatelské činnosti, přičemž 

požadavek uplatněný v připomínce 

je v rozporu s definicí 

s tlumočnické a překladatelské 

činnosti (srov. § 29 odst. 1 ve 

spojení s § 3 odst. 3 a § 1 zákona č. 

354/2019 Sb.). 

Problém uvedený v připomínce lze 

řešit prostřednictvím náhrady za 

hotové výdaje, jde-li o hotový výdaj 

ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 

354/2019 Sb. 

84.  K § 4 odst. 1 

Požadujeme stanovit základní sazbu odměny za 

překladatelský úkon pevnou částkou za každou započatou 

normostranu přeloženého textu obdobně jako v § 3 odst. 1 a 

Nevyhověno 

Předkladatel nenavrhuje jednotnou 

sazbu (zrušení intervalu), a to pro 
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vypustit poslední část věty, neboť otázka překladu z cizího do 

cizího jazyka je ošetřena v § 6 odst. 1 písm. c) 

 

(1) Překladateli náleží za překladatelský úkon za každou 

započatou normostranu přeloženého textu při překladu 

z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve 

výši 350 až 600 Kč a při překladu z cizího jazyka do cizího 

jazyka odměna ve výši 400 až 600 Kč. 

 

Odůvodnění: V podrobnostech viz odůvodnění navrhovaných 

změn k § 3 odst. 1 

Tato připomínka je zásadní. 

 

variabilitu tlumočených a 

překládaných projevů. 

Bude též zachována různá výše 

dolní hranice intervalu po vzoru 

současné úpravy. Po vzoru 

současné úpravy již nebude 

navrhováno zvýšení podle § 6 odst. 

1 písm. c). 

Dále předkladatel uvádí, že o výši 

odměny nelze rozhodovat dle 

libovůle, ale podle náročnosti 

úkonu a míry potřebných 

odborných znalostí. 

85.  K § 4 odst. 2 

Navrhujeme vyškrtnout celé ustanovení § 3 odst. 2, v němž 

je navrhováno snížení výše odměny za překladatelský úkon 

pro rok 2021. 

 

(2) Za překladatelský úkon provedený v období od 1. ledna 

2021 do 31. prosince 2021 překladateli náleží za každou 

započatou normostranu přeloženého textu při překladu 

z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve 

výši 250 až 500 Kč a při překladu z cizího jazyka do cizího 

jazyka odměna ve výši 300 až 500 Kč. 

 

Odůvodnění: Kategoricky odmítáme zavedení nižší odměny pro 

rok 2021. Připomínáme v této souvislosti opakované sliby 

orgánů veřejné moci z posledních měsíců, že stát podpoří 

odvětví nejvíce zasažená mimořádnými opatřeními v souvislosti 

Vyhověno 

Ustanovení § 4 odst. 2 návrhu 

vyhlášky bude kompletně 

vypuštěno bez náhrady na základě 

vypořádání připomínky jiného 

připomínkového místa. 
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s pandemií Covid-19, přičemž soudní překladatelé patří 

k nejvíce zasaženým odvětvím. 

Tato připomínka je zásadní. 

86.  K § 6 odst. 1,2,3 

Navrhujeme upravit formulaci procentního vyjádření v 

jednotlivých bodech § 6 a zároveň zvýšit procentní sazbu u 

tlumočení s využitím technického zařízení pro přenos obrazu 

nebo zvuku z 10% na 30%. 

 

Navrhované úpravy § 6 odst. 1,  odst. 2, odst. 3: 

(1) Sazba odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon 

činí se zvyšuje za tlumočení nebo překlad 

a) projevu zvlášť náročného na přesnost nebo odbornost 

tlumočení nebo překladu 120% o 20% základní sazby 

odměny, 

b) z afrického nebo asijského jazyka nebo do afrického 

nebo asijského jazyka, dále pak z vesnických 

znakových jazyků 110% o 10% základní sazby 

odměny, 

c) ve více cizích jazycích 130% o 30% základní sazby 

odměny, 

d) s využitím technického zařízení pro přenos obrazu nebo 

zvuku 110% o 30% základní sazby odměny, 

e) projevu zachyceného zvukovým, obrazovým nebo 

zvukově-obrazovým záznamem 110% o 10% základní 

sazby odměny. 

 

(2) Základní sazba odměny za tlumočnický nebo 

překladatelský úkon činí 130% se zvyšuje o 30%, pokud je úkon 

náročný z jiného důvodu než podle odstavce 1, zejména v případě 

tlumočení nebo překladu projevu, který je 

a) psaný rukou nebo neužívaným písmem nebo z jiného 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně vyhověno 

Zvýšení bude místo 10 % činit 30 

%. 

Procentní vyjádření bude změněno. 

Bude uvedeno „noční doba“, což je 

termín užívaný zákoníkem práce, 

nicméně jde o dobu od 22:00 hod. 

do 6:00 hod. 

Ustanovení však bude změněno na 

základě vypořádání jiné připomínky 

tak, aby shodně jako současná 

úprava obsahovalo možnost zvýšení 

(„lze zvýšit až o“), kromě případu 

podle § 6 odst. 4, který nově (po 

vzoru § 21 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

týkajícího se znalecké činnosti) 

bude upravovat povinné snížení o 

20 % (nikoliv 30 %). 
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důvodu těžko čitelný, nebo 

b) zprostředkovaný nekvalitním přenosem zvuku nebo 

obrazu, zachycený nekvalitním zvukovým, obrazovým 

nebo zvukově-obrazovým záznamem, sdělen osobou, 

která je stižena duševní poruchou nebo která neovládá 

dobře použitý způsob dorozumívání, těžko 

srozumitelný v důsledku chyb textu ve výchozím 

jazyce nebo z jiného důvodu těžko srozumitelný. 

 

(3) Pokud bylo nutné provést tlumočnický nebo 

překladatelský úkon v den volna nebo pracovního klidu anebo 

v noci v době mezi 20. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, 

sazba odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon činí 150 

% se zvyšuje o 50% základní sazby odměny. 

 

Odůvodnění: Cílem navrhované úpravy je zjednodušení výkladu 

uvedených ustanovení a snaha o jednoznačnost při účtování, 

zvláště mají-li být použity různé sazby.  

Jsme přesvědčeni, že zjednodušení odstraní pochyby a možnost 

různého výkladu jak vypočítat celkové zvýšení při souběhu / 

sčítání jednotlivých sazeb uplatňovaných za jeden úkon.  

Např. při tlumočení projevu: zvlášť náročného na odbornost a) 

+ z asijského jazyka b) + zachyceného zvukovým zařízením e) 

= 20 + 10 + 10 = bude účtováno celkem 40 % zvýšení základní 

sazby. 

Navrhované zvýšení základní sazby odměny (tlumočení 

s využitím technického zařízení pro přenos obrazu nebo zvuku) a 

některá doplnění (vesnické znakové jazyky, těžká srozumitelnost 

kvůli chybám ve výchozím jazyce) odrážejí kognitivní náročnost 

takových úkonů. 

Doplnění časového údaje do odst. 3) má za cíl jednoznačnost 

výkladu. 
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Tato připomínka je doporučující. 

87.  K § 6 odst. 4 

Navrhujeme vyškrtnutí celého odstavce.  

 

(4) Sazba odměny za často se opakující jednoduché 

tlumočnické nebo překladatelské úkony spočívající 

v tlumočení nebo překladu jednoduchých, v podstatě 

stejných, obdobných nebo opakujících se projevů činí 70 % 

základní sazby odměny. 

 

Odůvodnění: Ustanovení neodráží skutečnost, že tlumočnická a 

překladatelská činnost není opakující se proces, nýbrž výsledek 

duševní práce, každý úkon je unikátní, stejně jako jeho mluvčí a 

jeho projev. Navíc odpovědnost tlumočníka / překladatele za 

správnost úkonů je vždy stejná. 

Uvedené ustanovení se zdá být převzato z právní úpravy znalců, 

kde je vysvětleno na příkladu tabulky s popisem laboratorních 

postupů. U překladu lze hovořit o opakujících se jednoduchých 

úkonech pouze v souvislosti s dalším vyhotovením téhož překladu, 

jehož úpravu žádáme doplnit v § 12 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno 

Předkladatel nevidí žádný legitimní 

důvod pro vyškrtnutí ustanovení. 

Ustanovení se má týkat zdrojových 

projevů, které jsou často 

překládány, resp. případně v rámci 

zdrojového projevu, té jeho části, 

která např. obsahuje častá 

opakování téhož textu. 

88.  K § 6, nový odstavec 

Navrhujeme doplnit nový odstavec, upravující příplatek za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí ve smyslu nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb.  
 

Například ve znění: 

(x) Základní sazba odměny za tlumočnický nebo 

překladatelský úkon se zvyšuje o 10 %, je-li úkon proveden 

ve ztíženém pracovním prostředí. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Situace popsaná v připomínce je 

řešitelná podle § 6 odst. 2. 

89.  K § 6 odst. 5 Nevyhověno 
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Doporučujeme vyškrtnout druhou větu uvedeného odstavce. 
 

(5) Pokud se skutečnosti podle odstavce 1 až 4 týkají jen části 

úkonu, odměna se vypočte podle více sazeb. Pokud se za 

započatou hodinu nebo normostranu odměna vypočítává 

podle více sazeb, započte se tato hodina nebo normostrana 

poměrně. 

 

Odůvodnění: Uvedené ustanovení je zbytečně komplikované, 

jeho přínos je diskutabilní a povede k aplikačním a 

administrativním problémům, především při vyúčtování. 

Nesprávné vyúčtování přitom zákon považuje za přestupek, za 

který mohou být ukládány citelné sankce (až 50.000 Kč). Je jen 

těžko představitelné, jak by se v praxi vypočítávaly poměrné části 

hodiny nebo normostrany, na které mají být aplikovány různé 

sazby.  

Tato připomínka je doporučující. 

Účelem ustanovení je určení 

odměny, která odpovídá kritériím 

stanoveným pro zvýšení nebo 

snížení sazby, resp. pro určení 

odměny v rámci intervalu. 

90.  K § 7 

Navrhujeme přepracovat znění ustanovení o revizích. 

 

Sazba odměny za revizní tlumočení nebo překlad činí 25 % 

základní sazby odměny, ledaže v rámci revize bylo třeba 

tlumočení provést znovu nebo překlad zcela přepracovat. 

 

Navrhované nové znění: 

Za revizní tlumočení a revizní překlad náleží odměna dle 

ustanovení § 3 a § 6 v plné výši. Za revizní vyjádření 

k tlumočnickému úkonu a za revizní posudek překladu 

náleží odměna za čas účelně vynaložený v souvislosti s 

provedením těchto úkonů podle ustanovení § 3 a § 6 

obdobně. Pokud je třeba tlumočení provést znovu nebo 

překlad zcela přepracovat je za nové tlumočení nebo nový 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně nevyhověno 

Návrh bude doplněn o výslovnou 

úpravu (kromě revizního 

tlumočení) určování odměny za 

revizní úkony. 

V případě revizního vyjádření 

k tlumočení bude odměna určována 

podle počtu hodin tlumočení, které 

je předmětem revize. 

V případě revizních 

překladatelských úkonů se bude 

odměna určovat stejně jako při 
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překlad účtována sazba dle § 3 nebo 4 s případnými 

úpravami dle § 6. 

 

Odůvodnění: Revize tlumočnického a překladatelského úkonu jsou 

upraveny v prvním prováděcím předpisu – vyhláška, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích (Díl 2 § 33 – § 37), který jsme obdrželi 

v rámci připomínkového řízení. Neměli jsme k této úpravě 

připomínky. Revizí tlumočnického / překladatelského úkonu se zde 

rozumí čtyři formy: revizní tlumočení a revizní vyjádření 

k tlumočení, resp. revizní překlad a revizní posudek překladu (§ 

33).  

 

K reviznímu tlumočení:  

Dle § 34 navrhované vyhlášky k provedení zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích (připomínkováno 

v červenci 2020; dále též jen „ první prováděcí vyhláška“) při 

revizním tlumočení musí být tlumočník přítomen 

přezkoumávanému tlumočnickému úkonu a pokud je to potřebné z 

hlediska jazykového a tlumočnického, vyjadřuje se 

k přezkoumávanému úkonu svými komentáři, doplněním, nebo se 

vyjádří, že doplnění nejsou potřebná. Z povahy věci vyplývá, že u 

revizního tlumočení musí tlumočník naslouchat výchozímu 

projevu, tento projev převádět do cílového jazyka a naslouchat 

přetlumočení druhého tlumočníka. Tato činnost je stejně fyzicky i 

psychicky náročná, jako tlumočení samotné. Navíc nad tuto 

činnost musí převedený význam porovnávat s tlumočením druhého 

tlumočníka, kontrolovat ho, reflektovat ho a hodnotit, v případě 

potřeby formulovat své komentáře a doplnění, jak vyplývá z § 34 

první prováděcí vyhlášky, a dále odpovídá na dotazy a vyjadřuje 

se k připomínkám, jak vyplývá z § 37 první prováděcí vyhlášky. 

Jde tedy jednoznačně o daleko náročnější proces, který je navíc 

určování odměny za revidovaný 

úkon (např. revidovaný úkon byl 

odměněn za 10 započatých 

normostran textu – revizní úkon 

bude též odměněn za 10 normostran 

textu, resp. za ten počet normostran, 

který byl předmětem revize. 

Pokud jde o revizní tlumočení – i 

nadále bude platit obecná úprava. 

Sazba za revizní tlumočení a revizní 

překlad však bude snížena o 70 % 

(srov. k tomu snížení v § 18 odst. 

1). 
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často veden v napjaté atmosféře provádění důkazů, někdy i 

účelových útoků jedné ze stran apod.  

Z toho jednoznačně vyplývá, že revizní tlumočník tráví na 

tlumočení plný čas, jeho pozornost a myšlenkové procesy musí být 

po celou dobu aktivní a navíc vše musí hodnotit, odpovídat na 

dotazy apod. Z toho důvodu není možné přijmout návrh, kde by 

revizní tlumočení bylo odměněno pouze 25 % ze základní sazby. 

Je nutné ho ocenit nejméně ve výši horní hranice sazby dle § 3 

této vyhlášky s případnými úpravami dle § 6.  
 

K reviznímu překladu, reviznímu posudku překladu a 

k reviznímu vyjádření k tlumočení: 

Dle § 36 odst. 1 první prováděcí vyhlášky se v rámci revizního 

překladu překladatel vyjadřuje k přezkoumávanému 

překladatelskému úkonu prostřednictvím svých komentářů, tento 

úkon doplňuje nebo provádí korektury, nebo se vyjádří, že 

doplnění a korektury nejsou potřebné. U revizního překladu musí 

překladatel číst a studovat výchozí text, převádět ho do cílového 

jazyka a zároveň číst posuzovaný překlad. Tato činnost je odborně 

náročnější než překládání samotné. Navíc nad tuto činnost musí 

převedený význam výchozího textu porovnávat s posuzovaným 

překladem, kontrolovat ho a hodnotit, v případě potřeby 

formulovat své komentáře a doplnění, jak vyplývá z § 36 odst. 1 

první prováděcí vyhlášky a dále odpovídat na dotazy a vyjadřovat 

se k připomínkám, jak vyplývá z § 37 první prováděcí vyhlášky. 

Dle § 36 odst. 2 první prováděcí vyhlášky se revizní vyjádření k 

překladatelskému úkonu provádí jako odborný posudek kvality 

překladu z hlediska jazykového a překladatelského. Tento posudek 

lze provést pouze na základě předchozího studia a komparace 

zkoumaného překladu a činností popsaných ad §  36 odst. 1 první 

prováděcí vyhlášky. Dle § 36 odst. 2 první prováděcí vyhlášky 

překladatel navíc musí formulovat souhrnný a komplexní posudek 
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a závěr. Tato činnost rovněž v návaznosti na kvalitu revidovaného 

překladu trvá různou dobu. 

Dle § 35 první prováděcí vyhlášky se revizní vyjádření k 

tlumočnickému úkonu provádí jako odborný posudek kvality 

tlumočení z hlediska jazykového a tlumočnického. Toto vyjádření 

lze provést pouze na základě předchozí přítomnosti a činností 

popsaných ad § 34 první prováděcí vyhlášky. Dle § 35 první 

prováděcí vyhlášky tlumočník navíc musí formulovat souhrnný a 

komplexní závěr. To může trvat různou dobu v závislosti na tom, 

k čemu a v jakém rozsahu se tlumočník vyjadřuje. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že je revizní překlad, revizní 

posudek překladu a revizní vyjádření se k tlumočení jsou úkony 

náročnější, neboť mají posudkovou povahu. Z toho důvodu není 

možné přijmout návrh, kde by tato činnost byla odměněna pouze 

25 % ze základní sazby. Trvají však různou dobu, proto 

navrhujeme, aby úkony revizní překlad, revizní posudek 

překladu a revizní vyjádření se k tlumočení byly odměňovány za 

hodinu účelně vynaložené práce, nikoli za stranu překladu apod., 

tj. sazbou dle § 3 této vyhlášky s případnými úpravami dle § 6 

této vyhlášky.  
Dále k druhé větě navrhovaného znění § 7:  

Revizní tlumočnický / překladatelský úkon jsou úkony 

komplexnější než úkony revidované. Jejich výsledky jsou 

evaluační povahy. Výsledkem není a nemůže být zároveň 

tlumočení či překlad samotný. Pokud na základě revizního 

tlumočnického / překladatelského úkonu dojde orgán veřejné moci 

k závěru, že původní úkon byl tak nekvalitní, že je třeba úkon 

opakovat, tento opakovaný úkon je považován za zcela nový 

tlumočnický / překladatelský úkon. 

Tato připomínka je zásadní 

91.  K § 8 Nevyhověno 
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Navrhujeme v souvislosti s navrhovaným sjednocením sazby 

a zrušením rozpětí vypustit celý  § 8 

§ 8 

Určení výše odměny 

Při určování výše odměny v rámci její sazby se hodnotí 

náročnost tlumočnického nebo překladatelského úkonu a míra 

odborných znalostí, které bylo třeba k jeho provedení vynaložit. 

 

Odůvodnění: V podrobnostech odkazujeme na odůvodnění změn u 

§ 3 a § 4 

Tato připomínka je zásadní. 

Rozpětí bude ponecháno, viz 

vypořádání připomínek výše. 

92.  K § 10 odst. 2 

Navrhujeme jasně formulovat nárok na příplatek za spěšnost 

a slova „lze odměnu zvýšit až o“ nahradit slovy „zvyšuje se 

odměna o“: 

 

(2) Pokud je nutné urychlené provedení tlumočnického nebo 

překladatelského úkonu, lze odměnu zvýšit až zvyšuje se 

odměna o 50 %. 

 

Odůvodnění: Navrhujeme jednoznačně definovat nárok 

tlumočníka / překladatele na zvýšení odměny při požadavku 

urychleného provedení úkonu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Záměrně je napsáno ,,lze odměnu 

zvýšit až o“, neboť o kolik procent 

se bude odměna zvyšovat závisí na 

rozhodnutí orgánu, který bude o 

odměně rozhodovat. 

93.  K § 10, nový odstavec 

Navrhujeme doplnit nový odstavec, který definuje rozsah 

překladu, či délky tlumočnického úkonu, za které náleží 

zvýšení odměny. 

 

Navrhované znění nového ustanovení:  

(x) Pokud je zadavatelem požadováno přeložit více než 6 

normostran nebo 30 minut videozáznamu za den, 

Nevyhověno 

Situace popsaná v připomínce je 

řešitelná prostřednictvím 

ustanovení o možném zvýšení 

odměny v případě urychleného 

provedení úkonu. 
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přičemž do této doby se nezapočítává den zadání a den 

odevzdání úkonu, zvyšuje se odměna o 50%. 

 

Odůvodnění: Jedná se o specifikaci rozsahu překladu či délky 

tlumočnického úkonu, za který náleží tlumočníku / překladateli 

zvýšení odměny. Doplněné údaje vycházejí z praxe a normy 

Evropského soudního dvora a Evropské komise, kdy je 

akceptovatelná maximální norma 6 NS na den. Zavedenou praxí 

je, že u překladů se při výpočtu NS / den nezapočítává den převzetí 

a den odevzdání překladu. 

Tato připomínka je doporučující 

94.  K § 11 

Navrhujeme zjednodušit a zpřesnit znění tohoto ustanovení.  

 

Pokud se sazba odměny nebo odměna upravuje podle více 

ustanovení této vyhlášky, upravuje se podle celkové 

procentní míry.  

 

Navrhované znění:  

Jednotlivé úpravy základní sazby odměny dle § 6 a 

odměny dle § 9 a § 10 se sčítají. 

 

Odůvodnění: zjednodušení a zpřesnění znění ustanovení. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude upraveno v tom 

smyslu, že bude výslovně uvedeno, 

že nejprve je třeba vypočíst 

celkovou procentní míru zvýšení 

nebo snížení a následně se podle 

této celkové procentní míry. 

95.  K § 12, úprava názvu a nový odstavec 

Navrhujeme upravit název § 12 a doplnit zcela nové 

ustanovení upravující odměnu za další vyhotovení překladu. 

 

Navrhovaná úprava názvu § 12: 

Odměna za další vyhotovení překladu, náhrada hotových 

výdajů a náhrada za ztrátu času 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude doplněno. Sazba 

odměny se však snižuje o 70 %, 

stejně jako v případě revizních 

úkonů. 
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Odůvodnění: Úprava názvu je nutná ve spojitosti s novým 

ustanovením. 

  

Navrhované znění nového odstavce: 

(x) Vyžádá-li si orgán veřejné moci více vyhotovení 

překladatelského úkonu nebo tlumočnického úkonu 

podaného v písemné podobě, náleží překladateli a 

tlumočníkovi za každé další vyhotovení překladu nebo 

tlumočnického úkonu v písemné podobě odměna ve výši 

100 Kč za každou normostranu nebo 1 minutu záznamu 

v případě znakového jazyka a náhrada hotových výdajů. 

 

Odůvodnění: Opakovaně požadujeme doplnit chybějící úpravu 

dalšího vyhotovení překladu. Ačkoliv ve zprávě RIA je 

konstatováno, že stávajícímu systému odměňování je vytýkána 

i absence odměňování některých úkonů či procesů, které jsou však 

po soudních tlumočnících a soudních překladatelích často 

požadovány, jako například náklady na vyhotovení dalších 

stejnopisů překladatelského úkonu nebo písemného 

tlumočnického úkonu a že stávající právní úprava má tento 

nedostatek napravit, navrhovaná vyhláška ustanovení o úhradě za 

další vyhotovení neobsahuje. 

§ 27 odst. 2 zákona uvádí: „Provádí-li se překladatelský úkon 

v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně 

podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti.“ Jedná 

se tedy o samostatný úkon a jako takový musí být náležitě 

odměněn.  

Odměna za vyhotovení stejnopisu je upravena notářským tarifem, 

nebo též vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora 

(100 Kč). Podle předloženého návrhu by tlumočník / překladatel 

zůstal jediným povoláním, jehož výstup obdobného charakteru 

není odměněn, ačkoli tlumočník / překladatel nese za stejnopis 
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stejnou odpovědnost jako za prvopis a jeho vyhotovení je časově 

více náročné než stejnopisy notářů nebo exekutorů. Paušální 

částka náhrady hotových výdajů ve výši 3 Kč uvedená v příloze 

návrhu vyhlášky nepokrývá ani reálné náklady, natož vynaložený 

čas. 

Není přiměřené účtovat každé další vyhotovení jako nový překlad, 

současně je ale nutné přiznat překladateli odměnu, protože u 

každého vyhotovení, za které osobně odpovídá před zákonem, 

musí zkontrolovat shodu obdrženého stejnopisu s prvopisem i 

překladem, překlad vytisknout, vystavit tlumočnickou doložku, 

vlastnoručně podepsat, svázat, zapsat do evidence. Zvláště u 

rozsáhlých úkonů tato činnost vyžaduje značnou časovou dotaci. 

Totéž platí u tlumočnického úkonu podaného v písemné podobě 

(přepisů odposlechů). Upozorňujeme, že tlumočník je povinen 

vykonávat tlumočnickou činnost osobně  (§ 4 odst. 2 zákona), 

nemůže tedy na rozdíl od notářů (kteří těmito úkoly pověřují 

koncipienty či notářské tajemnice) nechat vyhotovit další 

vyhotovení pomocnou kancelářskou silou. 

Zadavatelé často další vyhotovení požadují, a to v objemech, které 

nejsou nevýznamné. Jako příklad připojujeme anonymizované 

ustanovení o přibrání tlumočníka, v němž je požadováno 

vyhotovení 100 stejnopisů. Zcela běžné jsou pak případy, kdy je 

požadován překlad o 50 stranách v 10 a více vyhotoveních, 

přičemž tisk, kontrola, kompletace, svázání, opatření doložkami, 

zanesení do evidence apod. zabere překladateli značný čas. 

Tato připomínka je zásadní. 

96.  K § 12 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme doplnit do výčtu náhrad náležejících 

tlumočníkovi také účelně vynaloženou odměnu konzultantovi, 

která je ve stávajícím návrhu zahrnuta v jiných nákladech 

tlumočníka nebo překladatele. 

Vyhověno 

Odměna konzultanta nebude 

zahrnuta v odměně soudního 

tlumočníka nebo překladatele, 
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Navrhované doplněné znění: 

c) hotových výdajů konzultanta spojených s přibráním 

konzultanta tlumočníkem nebo překladatelem a účelně 

vynaložené odměny vyplacené konzultantovi, kterého 

přibral k posouzení zvláštních dílčích otázek se souhlasem 

zadavatele, a  

 

Odůvodnění: Má-li dle navrhované vyhlášky tlumočník / 

překladatel nárok na náhradu hotových výdajů konzultanta a 

náhradu za ztrátu času konzultanta, měl by mít nárok i na náhradu 

odměny vyplacené konzultantovi za jeho úkon. Zvláště je-li 

přibrání konzultanta podmíněno souhlasem zadavatele. 

Tato připomínka je doporučující 

 

pokud bude náklad na odměnu 

konzultanta hotovým výdajem 

soudního tlumočníka nebo 

překladatele, je možné jej nahradit. 

Návrh se tak přiblíží současné 

právní úpravě (§ 18 odst. 2 zákona 

č. 36/1967 Sb.). 

97.  K § 12 odst. 3 

Navrhujeme vypustit označené části věty: 
 

(3) Jinými náklady tlumočníka nebo překladatele jsou zejména 

odměna konzultanta, kterého tlumočník nebo překladatel 

přibral k posouzení zvláštních dílčích otázek, náklady 

vynaložené na přípravné a administrativní práce a na jiné práce 

vykonávané v souvislosti s tlumočnickou nebo 

překladatelskou činností, náhrada ušlé mzdy nebo platu, platby 

na sociální a zdravotní pojištění a platby, kterými tlumočník 

nebo překladatel plní daňové povinnosti, kromě částky 

odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšují 

odměna a náhrady, které tlumočníkovi nebo překladateli podle 

této vyhlášky náleží. 

 

Odůvodnění: vypuštěná část věty o odměně konzultanta souvisí 

s odůvodněním § 12 odst. 1 písm. c). Přípravné práce vykonávané 

Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 

Odměna konzultanta nebude tzv. 

jiným výdajem (viz vypořádání 

výše), náklady vynaložené na 

přípravné práce budou i nadále tzv. 

jiným nákladem. 
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v souvislosti s tlumočnickým úkonem navrhujeme taktéž z tohoto 

odstavce vypustit vzhledem k tomu, že je nutno je samostatně 

odměnit. V podrobnostech odkazujeme na odůvodnění 

navrhovaných změn v § 3. 

Tato připomínka je doporučující. 

98.  K § 15 odst. 1 

Navrhujeme upřesnit formulaci první věty. 

 

(1) Pokud je nutné provést tlumočnický nebo překladatelský 

úkon v místě, které není na adrese sídla nebo bydliště sídlem 

tlumočníka nebo překladatele, náleží mu náhrada za ztrátu 

času stráveného 

 

Odůvodnění: Neupřesněná formulace by z náhrady za ztrátu času 

mohla vylučovat tlumočníky a překladatele působící ve velkých 

městech (Praha, Brno), kde místní přeprava může trvat i dvě 

hodiny. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno 

Bydliště nelze doplnit, jak je 

navrhováno v připomínce, srov. 

k tomu § 30 odst. 6 prováděného 

zákona (zákon č. 354/2019 Sb.).  

V seznamu soudních tlumočníků a 

soudních překladatelů je zapsáno 

sídlo (nikoliv „adresa sídla“), srov. 

§ 16 odst. 1 písm. c) prováděného 

zákona. 

99.  K § 15 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme vypustit uvedenou část ustanovení písm. b) a 

doplnit ho o navrženou větu. 
 

b) čekáním na provedení úkonu, pokud bylo jeho provedení 

v tomto místě zpožděno bez jeho zavinění, pokud takové 

zpoždění činí více než 30 minut. Stejně tak náleží 

tlumočníkovi náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 za 

čas strávený čekáním mezi vykonáním více tlumočnických 

úkonů. 

 

Odůvodnění: Pokud se tlumočník dostaví na místo úkonu včas a 

provedení úkonu je zpožděno bez jeho zavinění, požadujeme, aby 

mu byla kompenzována ztráta času za celou dobu čekání. 

Nevyhověno 

I v § 14 odst. 1 písm. b) advokátního 

tarifu je stejné řešení jako v § 15 

odst. 1 písm. b) návrhu vyhlášky. 

Změna tedy za opodstatněnou. 

Ustanovení § 15 návrhu vyhlášky a 

§ 14 odst. 1 písm. a) advokátního 

tarifu jsou – pokud jde o sídlo – 

shodné. 
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Navrhujeme též zpřesnit a doplnit znění ustanovení obdobně jako 

je uvedeno v § 14 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb.,  

advokátního tarifu. Původní formulace by z náhrady za ztrátu času 

mohla vylučovat tlumočníky a překladatele působící ve velkých 

městech. 

 

100.  K § 15, nová ustanovení 

Navrhujeme doplnit nová ustanovení upravující náhradu při 

zrušení úkonu.  

 

Navrhovaná doplnění: 

(x) Pokud bylo jednání, při němž má být proveden 

tlumočnický úkon, zrušeno 24 a méně hodin před 

stanoveným termínem, náleží tlumočníkovi náhrada ve 

výši odpovídající odměně za alespoň jednu hodinu 

tlumočnického úkonu, nebyla-li mezi zadavatelem a 

tlumočníkem sjednána s ohledem na předpokládanou 

délku úkonu náhrada vyšší. 

 

(xx) Pokud bylo překladateli / tlumočníkovi zrušeno 

zadání písemného překladu nebo písemného 

tlumočnického úkonu, náleží překladateli / tlumočníkovi 

náhrada ve výši odpovídající odměně za objem prací 

provedených před tímto zrušením zadání. 

 

Odůvodnění: Navrhujeme vycházet obdobně z § 14 odst. 2 

advokátního tarifu: „Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný 

v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny 

mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno 

bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, 

aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání 

odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude změněno po vzoru 

§ 14 odst. 2 advokátního tarifu (v 

rozsahu, v jakém je to důvodné), 

nárok na náhradu za ztrátu času 

stráveného na cestě tedy vznikne, 

ledaže byl soudní tlumočník nebo 

překladatel o zrušení úkonu včas 

vyrozuměn nebo pokud úkon byl 

zrušen z důvodu na straně soudního 

tlumočníka nebo překladatele. 

Úprava navržená v připomínce 

nebude do návrhu vyhlášky 

převzata, mj. proto, že neodpovídá 

úpravě obsažení v § 14 odst. 2 

advokátního tarifu. Podle § 14 odst. 

2 advokátního tarifu advokátovi 

nenáleží náhrada ve výši jedné 

poloviny mimosmluvní odměny za 

účast při jednání, a to za 

předpokladu, že byl včas 

vyrozuměn o odročení. 
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klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně 

dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné 

čtvrtiny mimosmluvní odměny.“ Vzhledem k tomu, že jedním 

úkonem právní služby jsou každé započaté dvě hodiny jednání u 

soudu / úřadu (§ 11 odst. 1 písm. g) AT), náhrada ve výši 1/2 

odměny za úkon odpovídá hodině jednání před soudem / úřadem. 

Proto navrhujeme náhradu ve výši odměny za jednu hodinu. 

V praxi se často stává, že nařízené tlumočení je zrušeno den 

předem nebo v den nařízeného jednání. Tlumočník si blokoval čas 

a odložil jiné zakázky. Proto mu náleží alespoň minimální odměna 

za čas, který si pro službu orgánu veřejné moci vyhradil. 

V případě zrušení zadaného písemného překladu nebo písemného 

tlumočnického úkonu navrhujeme doplnit odstavec upravující 

náhradu za již provedené práce. 

Tato připomínka je zásadní. 

101.  K § 17 odst. 2 

Navrhujeme doplnit údaje o odměně konzultanta. 

 

Navrhované doplnění v první větě: 

(2) Pokud tlumočník nebo překladatel přibral konzultanta 

k posouzení zvláštních dílčích otázek, uvede ve vyúčtování 

též údaj, která položka vyúčtování je odměnou, hotovým 

výdajem, cestou nebo zpožděním konzultanta.  

 

Odůvodnění: V souladu s navrhovanou úpravou § 12 doplňujeme 

údaje o odměně konzultanta i do § 17 odst. 2, který specifikuje 

obsah a náležitosti vyúčtování předkládaného tlumočníkem / 

překladatelem. 

Navrhujeme taktéž zvážit zjednodušení formulací o vyúčtování 

odměn a náhrad. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

102.  Obecná poznámka k návrhu vyhlášky Nevyhověno  
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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. 

Pokud jde o profesní legislativu, je 

obvyklé, že otázkám odměn a 

náhrad je věnován samostatný 

právní předpis. 

103. FF UK, Ústav 

translatologie 

K § 3 odst. 1 

Odměna stanovená rozpětím je dlouhodobým problémem profese 

soudních tlumočníků a překladatelů. Domnívám se, že toto řešení 

vyvolává procesní nejistotu a je potenciálně nespravedlivé. 

1) S rozpětím se lze setkat v jiných právních kontextech (např. 

výše trestu nebo pokuty), avšak zde orgán, který rozhoduje, může 

kvalifikovaně posoudit závažnost protiprávního jednání; pomáhá 

mu v tom také judikatura. Je sporné, zda je soudní nebo policejní 

orgán schopen kvalifikovaně posoudit náročnost tlumočnického či 

překladatelského úkonu a zda budou orgány v celé zemi 

rozhodovat jednotně. Protože je odměna tlumočníka či 

překladatele při vyšetřování nebo soudním řízení navíc spíše 

druhořadou otázkou, vzniká obava, že rozhodování bude nahodilé. 

2) V jiných evropských zemích (přinejmenším sousedních) se 

s rozpětím nesetkáme. Např. na Slovensku platí již delší dobu 

jednotná sazba 19,91 € (pro překlad mezi slovenštinou a 

evropskými jazyky), tj. cca 520 Kč. 

3) Návrh vyhlášky zavádí do odměňování dvě proměnné: a) 

rozpětí základní sazby (§ 3, § 4); b) případy zvýšení/snížení 

základní sazby (§ 6). Kombinace obou proměnných činí systém 

odměňování nadmíru složitým. Je nanejvýš žádoucí tento systém 

zjednodušit: přiměřenost odměny lze dostačujícím způsobem 

zajistit pomocí ustanovení o zvýšení/snížení základní sazby (§ 6). 

Souběh obou proměnných je navíc částečně redundantní 

(kritérium složitosti úkonu se podle § 8 promítá do výše základní 

sazby, a podle § 6 navíc ještě do zvýšení této sazby). 

Nevyhověno 

Systém odměňování je převzat 

z dosavadní právní úpravy, 

srov. § 17 a násl. vyhlášky 

č. 37/1967 Sb., přičemž na základě 

vypořádání jiných připomínek se 

bude dosavadní právní úpravě ještě 

více podobat. 

Interval se navrhuje zachovat 

z důvodu variability tlumočnických 

a překladatelských úkonů. 

Do § 8 budou doplněna některá dílčí 

kritéria pro rozhodování; tato 

úprava bude inspirována § 25 odst. 

2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 
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4) S ohledem na náročnost profese a výši odměn v komerčním 

překladu a tlumočení se domnívám, že spravedlivá odměna by 

měla být stanovena jednotnou sazbou a alespoň ve výši 600 Kč za 

hodinu. 

104.  K § 4 odst. 1  

Viz odůvodnění předchozí připomínky. Je-li účelné zachovat 

shodnou výši odměny pro hodinu tlumočení a normostranu 

překladu, měla by i pro překlad platit jednotná sazba alespoň ve 

výši 600 Kč za normostranu. 

Nevyhověno 

Srov. vypořádání připomínky výše. 

105.  K § 7 

1) Podle § 33 návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích, má revize tlumočnického úkonu dvě formy 

(revizní tlumočení a revizní vyjádření k tlumočení); revize 

překladatelského úkonu má rovněž dvě formy (revizní překlad a 

revizní posudek překladu). § 7 připomínkovaného návrhu 

vyhlášky upravuje jen revizní tlumočení a překlad, tj. nevyjadřuje 

se k odměně za revizní vyjádření k tlumočení ani k reviznímu 

posudku překladu). 

2) Sazba ve výši 25 % základní sazby neodpovídá charakteru ani 

náročnosti revizních úkonů. Například čas strávený revizním 

tlumočením je přinejmenším stejně dlouhý jako při běžném 

tlumočení. Vzhledem k tomu, že časová náročnost čtyř 

definovaných typů revizních úkonů není navzájem dosti dobře 

srovnatelná a může záviset na konkrétním zadání, je adekvátním 

řešením hodinová sazba podle § 3. 

 

Částečně vyhověno jinak, 

částečně nevyhověno 

Návrh bude doplněn o výslovnou 

úpravu (kromě revizního tlumočení, 

na které se aplikuje obecná úprava – 

ta se měla dle dosavadního znění 

návrhu aplikovat na všechny revizní 

úkony neupravené výslovně) 

určování odměny za revizní úkony. 

V případě revizního vyjádření 

k tlumočení bude odměna určována 

podle počtu hodin tlumočení, které 

je předmětem revize. 

V případě revizních 

překladatelských úkonů se bude 

odměna určovat stejně jako při 

určování odměny za revidovaný 

úkon (např. revidovaný úkon byl 

odměněn za 10 započatých 
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normostran textu – revizní úkon 

bude též odměněn za 10 normostran 

textu, resp. za ten počet normostran, 

který byl předmětem revize. 

Pokud jde o revizní tlumočení – i 

nadále bude platit obecná úprava. 

Sazba za revizní tlumočení a revizní 

překlad však bude snížena o 70 % 

(srov. k tomu snížení v § 18 odst. 

1). 

106.  K § 8 

Viz odůvodnění připomínky č. 1. Navrhuji paragraf vypustit. 

 

Nevyhověno 

Rozpětí bude ponecháno, viz 

vypořádání připomínek výše. 

107.  K § 9 

Domnívám se, že v zájmu regulační rovnováhy je namístě vedle 

sankce za vadné nebo pozdní provedení úkonu zavést také sankci 

za pozdní úhradu ze strany zadavatele, například úrok z prodlení. 

Případy bezdůvodně opožděné úhrady bohužel nejsou výjimečné. 

Nevyhověno 

Sankce za prodlení zadavatele se 

splněním dluhu nemohou být 

upraveny ve vyhlášce. Před úpravy 

je vymezen zmocňovacími 

ustanoveními k vydání vyhlášky 

(tedy ustanoveními zákona 

č. 354/2019 Sb., kterými je 

stanoveno, jakou problematiku má 

ministerstvo upravit vyhláškou). 

108.  problematika neupravená návrhem vyhlášky – odměna za 

více vyhotovení téhož překladu 

Vyhověno 

Bude doplněna úprava kontroly již 

dříve vyhotoveného překladu za 
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Praxe ukazuje, že orgány státní moci v některých případech 

z různých důvodů požadují více než jedno vyhotovení téhož 

překladu. Tato situace není návrhem vyhlášky upravena, a vzniká 

tak právní lakuna. Navrhuji přidat nový paragraf upravující tuto 

otázku. 

účelem vypracování dalšího 

vyhotovení překladatelského 

úkonu. 

109.  obecná připomínka – počet vyhlášek k provedení zákona 

Domnívám se, že systematičtějším a efektivnějším řešením by 

bylo přijmout k provedení zákona pouze jednu vyhlášku. 

 

Nevyhověno  

Pokud jde o profesní legislativu, je 

obvyklé, že otázkám odměn a 

náhrad je věnován samostatný 

právní předpis. 

110. Krajský soud v 

Plzni 

K § 11:  

Formulace tohoto ustanovení vzbuzuje dojem, že jednotlivé 

upravené sazby odměny (§ 6, § 7, § 9, § 10) je třeba sčítat, což 

však dle příkladu uvedeného v důvodové zprávě není záměrem. 

Doporučuji takovou formulaci tohoto ustanovení, jež nebude v 

praxi vyvolávat pochybnosti, např. uvedenou v § 20 současné 

vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 

tlumočnících. 

Vyhověno 

Znění ustanovení bude změněno 

tak, že bude obsahovat výslovně 

oba kroky výpočtu. Nejprve se tedy 

vypočte celková procentní míra 

zvýšení nebo snížení, následně se 

zvýšení nebo snížení podle této 

celkové procentní míry vypočte. 

111.  K § 12:  
Tento paragraf stanoví, že při přibrání konzultanta náleží 

tlumočníkovi a překladateli pouze náhrada hotových výdajů 

konzultanta spojených s přibráním konzultanta tlumočníkem nebo 

překladatelem a náhrada za ztrátu času konzultanta včetně času 

stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem, neboť odměna 

konzultanta je zahrnuta mezi jiné náklady, které jsou součástí 

odměny tlumočníka nebo překladatele.  

Uvedený přístup považuji za nešťastný. Pokud tlumočník nebo 

překladatel nemůže s ohledem na zvolenou specializaci jazyka 

posoudit zvláštní dílčí otázku a k posouzení této otázky mu je 

Vyhověno 

Odměna konzultanta nebude 

zahrnuta v odměně soudního 

tlumočníka nebo soudního 

překladatele. Bude možné uhradit 

soudnímu tlumočníkovi nebo 

soudnímu překladateli náhradu za 

vyplacenou odměnu konzultanta. 
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zadavatelem schváleno přibrání konzultanta, je nutné jím 

odvedenou práci také honorovat, což za situace, kdy navrhovaná 

úprava výslovně zahrnuje odměnu konzultanta do odměny 

tlumočníka nebo překladatele, nelze, a to ani jako hotový výdaj 

tlumočníka nebo překladatele formou konzultantem tlumočníkovi 

nebo překladateli předloženého vyúčtování. 

112.  K § 13:  

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

překladatelích, ve svém § 32 stanoví, že byl-li tlumočnický úkon 

zadán orgánem veřejné moci, je překladatel povinen vyúčtovat 

odměnu a náhrady zároveň s provedením překladatelského úkonu.  

Jelikož jsou telekomunikační poplatky a poštovné zahrnuty do 

hotových výdajů, jež jsou propláceny v doložené výši, nelze po 

překladateli objektivně splnění shora uvedené povinnosti, alespoň 

u nákladů překladateli vzniklých (odeslání překladatelského 

úkonu), či mu vyúčtovaných (telekomunikační poplatky) v 

souvislosti s překladatelským úkonem až po jeho vyhotovení, 

požadovat.  

V případě těchto úkonů je namístě přiznat překladateli paušální 

odměnu.  

Výše uvedená úprava náhrady hotových výdajů je sice převzata ze 

stávající právní úpravy, ale i tato v aplikační praxi s sebou nese 

problémy. 

Nevyhověno 

Návrhem je převzata dosavadní 

právní úprava. 

113. Městský soud v 

Praze 

§ 2 odst. 1 

Doporučujeme formulovat pravidlo takto:  

„Od ustanovení této vyhlášky se lze odchýlit dohodou zadavatele 

s tlumočníkem nebo překladatelem, pokud to zákon připouští.“ 

Domníváme se, že pravidlo, jak je navrženo, dává vždy přednost 

smluvnímu ujednání, ale tak to není. V určitých případech zákon 

vyžaduje postup podle vyhlášky.  

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady 

vypuštěno na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

114.  § 3 odst. 1, 2, § 4 odst. 1, 2 a § 8 Částečně vyhověno, částečně 

nevyhověno 
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Vyhláška nestanovuje dostatečná vodítka (kritéria) pro určení, zda 

a v jakém případě má být základní sazba za výkon tlumočnické 

nebo překladatelské činnosti 350 Kč (minimum) nebo 600 Kč 

(maximum). Není vůbec jasné, jak má navržená kritéria, kterými 

jsou náročnost a míra odborných znalostí, zadavatel rozhodující o 

odměně vyhodnotit a zda na to má odborné schopnosti. 

Navrhujeme základní odměnu nestanovit rozpětím, nýbrž 

jednotně pro všechny tlumočníky a překladatele s tím, že 

odchylky (zvýšení/snížení) budou možné na základě zvláštních 

pravidel stanovených vyhláškou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Budou doplněna dílčí kritéria 

inspirovaná § 25 odst. 2 vyhlášky č. 

37/1967 Sb. 

Interval odměny však zůstane 

zachován, neboť vzhledem 

k rozmanitosti tlumočnických a 

překladatelských úkonů nelze 

v návrhu stanovit jednotnou sazbu. 

115.  § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 

Jde svým obsahem o přechodná ustanovení, měla by být proto 

zařazena na konec vyhlášky do stejně označeného paragrafu (§ 

178 před závěrečné ustanovení o účinnosti (nově § 19). 

Nevyhověno 

Ustanovení bude bez náhrady 

vypuštěno na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

116.  § 6 odst. 4 

Doporučujeme vypustit slova „v podstatě stejných,“, neboť stejný 

význam má následující přívlastek „obdobných“. 

Nevyhověno 

Jde o formulaci převzatou z § 21 

vyhlášky č. 37/1967 Sb. (týkající se 

znalců), tedy z dosavadní právní 

úpravy. 

117.  § 11 

Příklad v odůvodnění vyhlášky je vhodně ilustrativní, nicméně 

máme pochybnost, zda je i přesto zřejmý obsah normativního 

textu „upravuje se podle celkové procentní míry“. 

Vyhověno 

Formulace ustanovení bude 

změněna – budou výslovně 

uvedeny dva kroky vypočtu, 

nejprve výpočet celkové procentní 

míry snížení nebo zvýšení a 

následně samotné zvýšení nebo 
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snížení podle této celkové procentní 

míry. 

118.  § 15 

Nadpis by měl být pod číslem paragrafu, neboť se obsahově již 

nevztahuje k § 16. 

Vyhověno jinak 

Předkladatel souhlasí 

s připomínkovým místem, nicméně 

na základě vypořádání jiné 

připomínky budou v návrhu 

uvedena dvě ustanovení výlučně o 

náhradě za ztrátu času, takže 

skupinový nadpis bude nyní 

v souladu s legislativnětechnickými 

požadavky. 

119.  § 16 

Doporučujeme vložit nadpis ustanovení „Náhrady za 

konzultanta“. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení o náhradách týkajících 

se konzultanta bude opatřeno 

nadpisem. 

120.  § 17 

V návaznosti na výše uvedenou připomínku ohledně vytvoření 

přechodných ustanovení doporučujeme ve vyhlášce stanovit 

výslovně pravidlo, jak bude počítána odměna překladatele (u 

tlumočníka zřejmě nepřichází v úvahu) v případě překladů, jejichž 

zpracování zasahuje jak do doby před, tak po účinnosti zákona a 

vyhlášky.  

Doposud navrhované ustanovení o účinnosti v důsledku toho 

označit jako § 19. 

Nevyhověno 

Přechodná ustanovení nebudou 

součástí návrhu vyhlášky. (JŠ) 

121.  § 9 odst. 1 : prováděcí vyhláška nebyla dosud přijata, nelze 

posoudit „neprovedení úkonu v souladu s požadavky uvedenými 

ve vyhlášce“ 

Nevyhověno 

Navrhované přechodné ustanovení 

nemůže být součástí návrhu, neboť 
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by se vztahovalo též k zákonné 

právní úpravě (§ 17 až 19 zákona č. 

36/1967 Sb.). 

122.  Příloha: není uvedena sazba za tisk barevný bez obrazového 

obsahu, resp. navrhuji  

u položek 1. a 2. vypustit slovo „černobílý“.  

Vysvětleno 

Použije se položka pro černobílý 

tisk. 

123. Unie státních 

zástupců ČR 

1) K 3 odst. 2 a k § 4 odst. 2:  
Předmětná ustanovení jsou svojí povahou ustanoveními 

přechodnými, které činí dočasnou výjimku z výše sazeb za 

tlumočnický a překladatelský úkon toliko pro rok 2021. Uvedená 

ustanovení by tak měla být systematicky zařazena jako přechodná 

ustanovení na konec vyhlášky před ustanovení o účinnosti. 

Nevyhověno 

Ustanovení budou bez náhrady 

vypuštěna na základě vypořádání 

jiné připomínky. 

124.  2) K § 11:  
Předmětné ustanovení není dostatečně určité. Z odůvodnění je 

zřejmé, jakým směrem jde úmysl předkladatele, ale tomuto 

uvedený text zcela neodpovídá. Předmětný text dovoluje i ten 

výklad, že by se předmětné procentní sazby sčítaly, což zjevně 

není záměrem. Přehlednější se v tomto směru jevila původní 

koncepce § 22 vyhlášky č. 37/1967 Sb.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak 

Znění ustanovení bude změněno 

v to smyslu, že bude nově výslovně 

upravovat oba kroky výpočtu. 

Nejprve se vypočte celková 

procentní míra zvýšení nebo 

snížení. Následně se podle této míry 

vypočte zvýšení nebo snížení sazby. 

125. Ministerstvo 

vnitra 

K § 3: 

Požadujeme, aby se základní sazba odměny za výkon 

tlumočnické a překladatelské činnosti, účinná od 1. ledna 2021, již 

dále neměnila a zůstala zachována ve stejné výši  

i v letech následujících. Jakékoliv další navýšení těchto sazeb by 

nemohlo být v rámci limitu výdajů kapitoly Ministerstva vnitra 

finančně zajištěno. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

Vyhověno jinak 

Sazba bude nižší, než je nyní 

navrženo v § 3 odst. 2, a to z důvodu 

vypořádání připomínky 

Ministerstva financí, které 

vyhovělo nadpožadavkům 

předkladatele pouze částečně. 
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126.  Doporučující připomínky: 

K § 2: 

 Doporučujeme ustanovení vypustit. Skutečnost, že se 

prováděcí právní předpis použije v případě, že mezi zadavatelem 

tlumočnického a překladatelského úkonu  

a tlumočníkem nebo překladatelem nebyla uzavřena smlouva, 

popř. se tato na určitou oblast nevztahuje, jasně plyne z ustanovení 

§ 29 a § 30 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a 

soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb. Není ji 

tedy nutné opětovně a duplicitně normovat. 

Vyhověno 

Návrh bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

127.  K § 3 odst. 1 a 2: 

 Doporučujeme ustanovení revidovat. Argumentace 

uvedená v odůvodnění není dle našeho názoru příliš příhodná 

(srov. „sazby pro rok 2021 jsou svou povahou speciální 

pravidlo“). Domníváme se, že by bylo vhodnější a pro adresáty 

právní normy rovněž přehlednější pokud by ustanovení bylo 

formulováno např.: 

„1) Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou započatou 

hodinu odměna  

a) v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 při tlumočení 

z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak ve výši 250 až 500 

Kč a při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka ve výši 300 až 

500 Kč, 

b) od 1. ledna 2022 při tlumočení z cizího jazyka do českého 

jazyka nebo naopak ve výši 350 až 600 Kč a při tlumočení z cizího 

jazyka do cizího jazyka ve výši 400 až 600 Kč.“. 

 V návaznosti by bylo nutné nově označit stávající odstavec 

3. 

 Tuto připomínku pak obdobně vztahujeme i 

k navrhovanému § 4 odst. 1 a 2. 

Nevyhověno 

Ustanovení pro rok 2021 bude 

vypuštěno bez náhrady na základě 

vypořádání jiné připomínky. 

128.  K § 4 odst. 3: Nevyhověno 
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 Dle současné úpravy platí, že pokud nebyl překládaný text 

psán latinkou nebo azbukou, vycházelo se z počtu stránek 

překládaného textu. Jsme si vědomi existence rozdílu v počtu 

překládaných stránek v jiném písmu a klasických normostran, 

domníváme se však, že pravidlo o pravděpodobném počtu 

normostran dle znaků textu, pokud by byl psán latinkou a v 

českém jazyce, by mělo být stanoveno přímo v daném ustanovení. 

Formulace „počet normostran se odhadne“ je zcela neurčitá a 

v budoucnu by mohla přinést výkladové nejasnosti. 

Navržené řešení považuje 

předkladatele za vhodné, přesnější 

formulace nebyla navržena ani 

zástupci odborné veřejnosti. 

129.  K § 6 odst. 1 a 3: 

Oproti stávající právní úpravě obsažené ve vyhlášce č. 

37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou zvýšené sazby za tlumočnický 

nebo překladatelský úkon dány pevnou procentuální hodnotou ve 

vztahu k základní sazbě (např. 120 % základní sazby odměny při 

tlumočení nebo překladu projevu zvlášť náročného na přesnost 

nebo odbornost). Doporučujeme zvážit setrvání u stávajícího 

modelu, který umožňuje zvýšit odměnu v určitém rozmezí, a tím 

lépe přihlédnout  

k okolnostem a náročnosti konkrétního úkonu (např. zvýšení 

odměny až o 20 % za tlumočení nebo překlad projevu zvlášť 

náročného na přesnost a odbornost). 

Vyhověno 

Materiál bude upraven ve smyslu 

připomínky. 

130.  K § 6 odst. 4: 

1. Doporučujeme vyjasnit rozdíl mezi projevy, které jsou „v 

podstatě stejné“ a „obdobné“. Dle našeho názoru by postačilo 

užít pouze jeden z výrazů. 

2. Dále navrhujeme slovo „jednoduchých“ nahradit např. slovem 

„nekomplikovaných“. Že se jedná o jednoduché tlumočnické 

nebo překladatelské úkony plyne již z úvodní části „Sazba 

odměny za často se opakující jednoduché … úkony …“. A 

slova „opakujících se“ navrhujeme nahradit slovem 

„stereotypních“. 

Nevyhověno 

Jde o formulaci převzatou 

z dosavadní právní úpravy 

(vztahující se ke znalecké činnosti), 

srov. § 21 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

Úpravy navržené připomínkovým 

místem považuje předkladatel za 
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nevhodné, mj. jedná se o 

nelegislativní vyjádření. 

131.  K § 10 odst. 2: 

 Navrhujeme alespoň ve zvláštní části odůvodnění uvést 

výkladové pravidlo, v jakém případě je tlumočnický nebo 

překladatelský úkon proveden v běžných lhůtách a v jakém 

případě se již jedná o provedení tlumočnického nebo 

překladatelského úkonu urychleně. 

Nevyhověno 

Předkladatel má za to, že pro 

variabilitu úkonů nelze uvést 

konkrétní lhůty. 

132.  K § 12 odst. 1 písm. c): 

 Domníváme se, že písmeno c) by mělo spíše znít: 

„hotových výdajů konzultanta, který byl přibrán tlumočníkem 

nebo překladatelem a“ nebo „hotových výdajů spojených 

s přibráním konzultanta tlumočníkem nebo překladatelem a“, 

neboť v předložené podobě postrádá smysl. Navrhujeme jeho 

úpravu. 

Nevyhověno 

Formulace vychází z § 30 odst. 3 

prováděného zákona (zákon 

č. 354/2019 Sb.). 

133.  K § 13: 

 Považujeme za zcela nadbytečné opětovně (duplicitně) 

zakotvovat, že tlumočníkovi a překladateli náleží náhrada 

hotových výdajů. Tato skutečnost jasně plyne již z navrhovaného 

§ 12 odst. 1 písm. a). V ustanovení § 13 by tedy mělo být spíše 

uvedeno, co všechno patří do náhrady hotových výdajů. 

 Obecně pak konstatujeme, že předmětný demonstrativní 

výčet není dle našeho názoru nutné uvádět a postačilo by zakotvit, 

že náhrada hotových výdajů náleží ve výši doložené tlumočníkem 

nebo překladatelem, ledaže mu náleží paušální náhrada hotových 

výdajů. 

Nevyhověno 

Připomínkované ustanovení uvádí 

demonstrativní výčet hotových 

výdajů, v ustanovení (přímo v jeho 

textu) je uvedeno, že se týká 

hotových výdajů. Demonstrativní 

výčty jsou obvyklé (srov. též 

dosavadní právní úpravu, § 18 odst. 

2 zákona č. 36/1967 Sb.). 

134.  K § 17:  

1. V ustanovení § 17 je opakovaně používáno slovo „zpoždění“. 

Není nám zcela jasný jeho význam, zákon č. 354/2019 Sb. 

hovoří pouze o náhradě hotových výdajů účelně vynaložených 

k provedení úkonu a náhradě za ztrátu času včetně času 

Vysvětleno 

Předkladatele odkazuje, pokud jde o 

uvedené pojmy, na § 15 návrhu, jde 
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stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem. 

Doporučujeme používat v celém textu jednotné a jednoznačné 

pojmosloví, tedy dané ustanovení revidovat. 

2. Obdobně je užíváno slovo „cesty“ [viz např. § 17 odst. 1 písm. 

a) a c)], domníváme se, že by mělo jít spíše o „popis cesty“, či 

„trasu cesty“, popř. jiné bližší vymezení. Navrhujeme 

provedení úpravy v daném smyslu.  

o standardní úpravu, srov. např. § 

14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. 

135.  Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K názvu: 

 Doporučujeme čárku za číslem „2020“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

Vyhověno 

Návrh bude upraven dle 

připomínky. 

136.  K § 6 odst. 2: 

Doporučujeme za slovo „překladatelský“ v úvodní části 

ustanovení vložit chybějící slovo „úkon“. 

Vyhověno 

Návrh bude upraven dle 

připomínky. 

137.  K § 13 odst. 2: 

 Ze stylistického hlediska je vhodnější větu druhou uvést ve 

znění: „Seznam hotových výdajů, za které náleží tlumočníkovi 

nebo překladateli paušální náhrada, včetně výše této paušální 

náhrady, je stanoven v příloze této vyhlášky.“. 

Nevyhověno 

Seznam (hotových výdajů) a výše 

(paušálních náhrad) jsou stanoveny, 

předkladatel nepovažuje za 

potřebné formulaci měnit. 

138.  K § 16: 

 Dáváme na zvážení, zda do ustanovení nedoplnit, že se 

jedná o konzultanta přibraného k posouzení zvláštních dílčích 

otázek dle § 12 odst. 3 návrhu dané vyhlášky. 

Nevyhověno 

O jiného konzultanta jít nemůže, 

odkazujeme na § 12 odst. 1 písm. c) 

a d) a na § 23 prováděného zákona 

(zákon č. 354/2019 Sb.). 

139.  K § 17 odst. 1 písm. e) a f): 

 Navrhujeme slovo „zvlášť“ z uvedených pododstavců 

vypustit. Jelikož jsou předmětné náležitosti uvedeny odděleně, je 

zřejmé, že je nutné je i ve vyúčtování uvést separátně. 

Nevyhověno 

Ustanovení je míněno tak, jak je 

uvedeno v připomínce. Názor 
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 Pokud je však kupříkladu záměrem předkladatele zvlášť ve 

vyúčtování uvádět celkovou výši odměny, celkovou výši náhrad 

hotových výdajů a celkovou výši náhrady za ztrátu času včetně 

času stráveného na cestě, tyto všechny bez částky odpovídající 

dani z přidané hodnoty [§ 17 odst. 1 písm. e)], je třeba ustanovení 

zcela přeformulovat. 

připomínkového místa, že je třeba 

ustanovení z tohoto důvodu 

přeformulovat je ojedinělý. 

140.  K příloze: 

 Doporučujeme z názvu přílohy vypustit slova „některých“ 

pro nadbytečnost. Ani ustanovení § 13 odst. 2, které na přílohu 

odkazuje, neuvádí pojem „některé hotové výdaje“. 

 

Nevyhověno 

Předkladatel nevidí důvod 

k navržené změně. 

141. Ministerstvo 

kultury 

Obecná připomínka 
Doporučujeme předkladateli zvážit doplnění textu vyhlášky o 

přechodná ustanovení. Návrh vyhlášky, ani její odůvodnění, ale 

ani zákon č. 354/2019 Sb. neobsahují v tomto směru žádné 

vodítko. Není tak zřejmé, v jaké výši budou hrazeny odměny a 

náhrady u tlumočnických nebo překladatelských úkonů zadaných 

v roce 2020 a provedených v roce 2021. Vzhledem k odlišným 

sazbám odměn v roce 2021 a v letech následujících je vhodné 

vyřešit i určení jejich výše u tlumočnických nebo překladatelských 

úkonů zadaných v roce 2021  

a provedených v roce 2022.  

 

Nevyhověno 

Přechodná ustanovení nemohou být 

součástí návrhu, protože by se jimi 

upravovala též aplikace právní 

úpravy dle § 17 až 19 zákona č. 

36/1967 Sb., tedy zákonné právní 

úpravy. 

142. Úřad vlády ČR – 

odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 

 

Předkladatel 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 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. 

Vyhověno 

Materiál bude doplněn ve smyslu 

připomínky. 
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Po stránce materiální: 

Navrhovaná právní úprava je provedením (konkretizací) právní 

úpravy odměn a náhrad, které náležejí soudním tlumočníkům a 

soudním překladatelům, a to provedením § 29 a § 30 

tlumočnického a překladatelského zákona, stanovuje se tedy výše 

a způsob určení odměny a jejího vyúčtování a rozsah snížení, 

odepření nebo zvýšení odměny za výkon tlumočnické a 

překladatelské činnosti, a náhrad spojených s výkonem této 

činnosti. Navrhovaná právní úprava je navržena k provedení 

zákonné právní úpravy a k naplnění jejího účelu. 

 

Zmocnění k vydání navrhované právní úpravy jsou obsažena v § 

29 odst. 5 a § 30 odst. 7 tlumočnického a překladatelského zákona. 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Právo EU výslovně nestanoví konkrétní požadavky, které mají 

členské státy dodržovat při odměňování, nicméně členské státy 

musejí v této oblasti dodržovat obecné zásady práva EU, zejména 

zásadu zákazu diskriminace. 

 

Návrhu se v širších souvislostech dotýká problematika zákazu 

diskriminace v odměňování za stejnou práci nebo rovnocennou 

práci mezi muži a ženami (čl. 157 SFEU a směrnice 2006/54/ES), 

problematika zákazu diskriminace v odměňování na základě věku 

(směrnice 2000/78/ES), a dále problematika zákazu diskriminace 

v odměňování na základě jiných diskriminačních důvodů, tj. rasy 

a etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení nebo sexuální orientace (směrnice 

2000/78/ES a 2000/43/ES). Rovněž Listina základních práv EU 

zakazuje v čl. 21 diskriminaci jako celek. Podle judikatury 

Soudního dvora EU musí být odměňování ve veřejném sektoru 
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prováděno nediskriminačním způsobem podle tzv. principu 

jednoho zdroje tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení 

v odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, a to v rámci 

všech subjektů odměňovaných z jednoho zdroje – státního 

rozpočtu2. 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  
 

Doporučujeme doplnit odůvodnění o hodnocení slučitelnosti 

návrhu s požadavky práva Evropské unie na rovné zacházení 

v odměňování. 

 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

Doporučujeme v § 6 odst. 2 za slovo překladatelský doplnit slovo 

„úkon“.  

Závěr: 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo EU a návrh není s právem EU 

v rozporu. 

Odůvodnění návrhu doporučujeme doplnit. 

- Asociace 

organizací 

neslyšících, 

nedoslýchavých 

a jejich přátel, 

z.s. 

bez připomínek - 

                                            
2 Viz rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence a C-256/01 ve věci Allonby. 
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- Asociace českých 

překladatelských 

agentur, z.s. 

(ACTA) 

bez připomínek - 

- Obec 

překladatelů, z.s. 

bez připomínek - 

- Filozofická 

fakulta 

Masarykovy 

univerzity Brno 

bez připomínek - 

- Nejvyšší správní 

soud ČR 

bez připomínek - 

- Vrchní státní 

zastupitelství v 

Olomouci 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství v 

Brně 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství v 

Ostravě 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Hradci 

Králové 

bez připomínek - 
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- Krajské státní 

zastupitelství 

v Českých 

Budějovicích 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství v 

Plzni 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství 

v Ústí nad 

Labem 

bez připomínek - 

- Krajské státní 

zastupitelství v 

Praze 

bez připomínek - 

- Česká advokátní 

komora 

bez připomínek - 

- Notářská 

komora ČR 

bez připomínek - 

- Vrchní soud v 

Olomouci 

bez připomínek - 

- Krajský soud 

v Českých 

Budějovicích 

bez připomínek - 

- Krajský soud 

v Ústí nad 

Labem 

bez připomínek - 
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- Krajský soud v 

Brně 

bez připomínek - 

- Krajský soud v 

Ostravě 

bez připomínek - 

- Soudcovská unie 

ČR 

bez připomínek - 

- Generální 

inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

bez připomínek - 

- Bezpečnostní 

informační 

služba 

bez připomínek - 

- Generální 

ředitelství 

Vězeňské služby 

bez připomínek - 

- Úřad pro 

zahraniční styky 

a informace 

bez připomínek - 

- Rejstřík trestů bez připomínek - 

- Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek - 

- Úřad vlády ČR – 

Vedoucí Úřadu 

vlády 

bez připomínek - 
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- Ministerstvo 

obrany 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

bez připomínek - 

- Ministerstvo 

zdravotnictví 

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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