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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Jednou z podmínek pro výkon tlumočnické činnosti, které jsou stanoveny v zákoně 

č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, (dále jen „zákon 

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích“), je prokázání znalosti českého jazyka 

v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, není-li tato osoba rodilým mluvčím. Za 

rodilého mluvčího se podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích považuje 

ten, kdo vykonal maturitní zkoušku z českého jazyka.  

 

Znalost českého jazyka se prokazuje dokladem o splnění zkoušky u osoby, která jako 

plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací 

certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, nebo dokladem o splnění 

rovnocenné jazykové zkoušky.  

 

Potřebnou úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky má podle § 7 odst. 

4 zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích stanovit Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy vyhláškou.  

 

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje požadovat pro výkon tlumočnické 

činnosti znalost českého jazyka na úrovni minimálně C1 dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERR). Uživatel jazyka s touto jazykovou úrovní se umí 

plynule a pohotově vyjadřovat, umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, 

akademické i profesní účely. Znalost jazyka na této úrovni je v návaznosti na prokázání odborné 

způsobilosti stanovené v zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích pro výkon 

tlumočnické praxe dostačující a lze ji požadovat jednotně bez rozdílu mateřského jazyka.  

Zvolená úroveň C1 podle SERR je navázána také na úroveň maturitní zkoušky z českého 

jazyka, která má podle SERR úroveň C1. 

 

Navržení požadované minimální úrovně C1 rovněž odpovídá dikci ustanovení § 7 odst. 4 

zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, které předpokládá využití již 

existujících zkoušek členů Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě, nikoliv nutnost 

tvorby nových zkoušek. V současnosti totiž podmínky tohoto ustanovení splňuje zatím pouze 

certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE), jejíž nejvyšší úroveň je C1. 

 

 

Rovnocenné jazykové zkoušky 

 

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích k prokázání znalosti českého jazyka 

vychází z toho, že buď má žadatel složenou maturitní zkoušku z českého jazyka, nebo má 

složenou příslušnou zkoušku u některého z členů Asociace jazykových zkušebních institucí 

v Evropě. 
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Protože však existují i další možnosti, jak prokázat dostatečnou znalost českého jazyka na 

stanovené úrovni, sám zákon o soudních tlumočnících a soudních předkladatelích zmocňuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke stanovení rovnocenných zkoušek.  

Konkrétní zdůvodnění vybraných zkoušek, které budou považovány za rovnocenné, je uvedeno 

ve zvláštní části tohoto odůvodnění. 

 

 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Vyhláška je vydávána k provedení § 7 odst. 4 zákona o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích, který ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy stanovit „potřebnou 

úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky“. Vyhláška naplňuje dané 

zmocnění a není s ním v rozporu. 

 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky je s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo 

obecnými právními zásadami práva Evropské unie plně slučitelný. 

 

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Stávající platný a účinný zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanovuje jako jednu z podmínek pro výkon činnost tlumočníka znalost českého 

jazyka na určité úrovni.  

 

Naopak zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, k jehož provedení se tato 

vyhláška předkládá, požadavek na znalost českého jazyka obsahuje, a je tedy třeba ji nastavit 

nově. 

 

 

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

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

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

Návrh vyhlášky nepředstavuje dopady do státního rozpočtu nebo ostatních veřejných rozpočtů. 

Nedotýká se ani podnikatelského prostředí České republiky. Nepředpokládají se rovněž dopady 

na specifické skupiny obyvatel, kterým náleží vyšší míra ochrany. 
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VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh právního předpisu nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje 

do rovnosti mužů a žen, jelikož žádným způsobem, ani nepřímo svými dopady, mezi muži 

a ženami nerozlišuje. 

 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 
Návrh vyhlášky nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik, 

a to jak na straně nabídky, tak poptávky. 

 

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 

X. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace byla udělena dne 24. 8. 2020 dopisem 

ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 28721//2020-UVCR. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 

K § 1: Potřebná úroveň znalosti českého jazyka  

Navrhuje se požadovat znalost českého jazyka na úrovni minimálně C1 dle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Tato úroveň byla stanovena i s ohledem na 

skutečnost, že znalost českého jazyka nemusí prokazovat ten, kdo vykonal maturitní zkoušku 

z českého jazyka, přičemž tato má úroveň C1. 

 

 

K § 2: Rovnocenné jazykové zkoušky  

Jako rovnocenné se navrhují stanovit následující zkoušky: 

 

a) jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní 

zkoušce z českého jazyka a literatury podle školského zákona 

 

Školský zákon umožňuje každému, kdo získal alespoň základní vzdělání, konat jednotlivé 

zkoušky, které svým obsahem a rozsahem odpovídají maturitní zkoušce z příslušného 

zkušebního předmětu. S ohledem na skutečnost, že sám zákon o soudních tlumočnících 

a soudních předkladatelích stanovuje, že ten, kdo vykonal maturitní zkoušku z českého jazyka, 

je považován za rodilého mluvčího, navrhujeme považovat za rovnocennou zkoušku 

i jednotlivou zkoušku, která odpovídá maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. 

 

S účinností od 1. 10. 2020 dochází ke změně pojetí maturitní zkoušky, kdy v případě 

zkušebního předmětu český jazyk a literatura bude v rámci společné části konán pouze 

didaktický test a povinnou součástí profilové části maturitní zkoušky bude písemná práce 

a ústní zkouška z českého jazyka a literatury. Aby tedy po 1. 10. 2020 mohla být jednotlivá 

zkouška považována za rovnocennou maturitní zkoušce z českého jazyka, bude nutné, aby 

osoba vykonala jak jednotlivou zkoušku odpovídající obsahem a formou zkoušce společné části 

maturitní zkoušky, tak i jednotlivou zkoušku odpovídající obsahem a formou zkoušce profilové 

části maturitní zkoušky. 

 

 

b) státní jazyková zkouška všeobecná z českého jazyka 

c) státní jazyková zkouška speciální z českého jazyka 

 

Uznávání těchto státních jazykových zkoušek je navrhováno z toho důvodu, že se jedná o 

zkoušky, které jsou garantovány a kontrolovány státem a úroveň zkoušek je kalibrována podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

 

Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové 

zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o 

jazykových školách“) státní jazykové zkoušky všeobecné odpovídají úrovni C1 a státní 

jazykové zkoušky speciální odpovídají úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky. Podle vyhlášky o jazykových školách lze státní jazykové zkoušky speciální vykonat 

pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický. 
 

Zadání písemné části státních jazykových zkoušek určuje podle § 110 odst. 3 školského zákona 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Samotná organizace státních zkoušek je 

upravena ve vyhlášce o jazykových školách. Česká školní inspekce vykonává v souladu s § 174 
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a násl. školského zákona v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky inspekční 

činnost. U státních jazykových zkoušek tedy lze garantovat příslušnou úroveň a je možné je 

považovat za rovnocenné zkouškám vykonaným u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace 

jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku 

z českého jazyka jako cizího jazyka. 

 

 

 

K § 3: Účinnost 

Účinnost vyhlášky se navrhuje s ohledem na stanovenou účinnost zákona o soudních 

tlumočnících a soudních překladatelích rovněž ke dni 1. ledna 2021.  
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