
MSMT-32865/2020-4 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické 

činnosti 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 2.9.2020, s termínem dodání 

stanovisek do 23.9. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. Všechny zásadní připomínky byly vypořádány. 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Na základě Vašeho dopisu č. j. MSMT-32865/2020-2 Vám 

sděluji, že Ministerstvo pro místní rozvoj neuplatňuje 

k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň 

znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky 

pro výkon tlumočnické činnosti zásadní připomínky, avšak 

doporučujeme upravit nadpis vyhlášky např. následujícím 

způsobem: „Vyhláška ….o stanovení potřebné úrovně 

znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových 

zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti“, a to v souladu 

s článkem 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel 

vlády. 

 

Akceptováno. Upraveno. 

Českomoravské 

konfederace 

odborových 

svazů 

Obecně k návrhu 

ČMKOS upozorňuje, že situace, kdy je problematika 

související s výkonem činnosti soudních tlumočníků a 

překladatelů řešena v českém právním řádu několika 

vyhláškami, nepřispívá k přehlednosti legislativy. 

Požadujeme, aby tato problematika byla upravena 

v jednom právním předpisu. 

  

Neakceptováno, vysvětleno.  
Podle § 7 odst. 4 zákona 

č. 354/2019 Sb. znalost českého jazyka má být stanovena 

vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), ostatní má upravit vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

(MSP). Koncepční nastavení problematiky systému souvisejícího 

s výkonem činnosti soudních tlumočníků je věci MSP nikoliv 

MŠMT. 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

ČMKOS s vypořádáním souhlasí. 

 

K jednotlivým ustanovením 

K § 2 písm. d) a e) 

V § 2 požadujeme zrušit písmeno d) a e). 

 

Odůvodnění: 

Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti soudních 

tlumočníků a soudních překladatelů upravuje Ministerstvo 

spravedlnosti v návrhu vyhlášky, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících 

a soudních překladatelích, v nichž stanoví potřebné 

jazykové znalosti k výkonu činnosti. 

V souladu s požadavky výše uvedené vyhlášky je 

podmínkou činnosti pro české rodilé mluvčí jednoznačné 

prokázání znalosti cizího jazyka, a to nikoli pouze 

absolutoriem vysoké školy v zahraničí, nýbrž složením 

státní zkoušky speciální, pokud studium neproběhlo přímo 

v potřebném filologickém směru. 

 

Nelze oprávněně předpokládat, že samotné absolutorium 

VOŠ, VŠ či doktorského studia jakéhokoli oboru 

uskutečňovaného v českém programu potvrzuje míru 

znalosti českého jazyka nerodilých mluvčí na úrovni C1, 

požadované pro výkon činnosti soudního 

překladatele/tlumočníka. 

 

Není ani zřejmé, zda se jedná o distanční či prezenční 

formu studia a zda se student do Ph.D. programu přihlásil 

po nostrifikaci zahraničního vzdělání s velmi slabou 

znalostí českého jazyka a ve svém bádání se zaměřuje na 

cizojazyčné zdroje. Samotným faktem ukončení studijního 

programu nedochází k ověření jazykových dovedností 

s ohledem na potřeby výkonu činnosti 

Akceptováno. Ustanovení § 2 písmeno d) a e) se zrušují. 
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tlumočníka/překladatele, jelikož tyto nejsou předmětem 

posuzování, pokud se nejedná o studium bohemistiky. 

 

V odůvodnění bodů d) a e) v návrhu vyhlášky předkladatel 

uvádí, že “Rovněž lze poukázat na to, že podobná 

konstrukce je obsažena i ve vyhlášce č. 433/2013 Sb., 

o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro 

účely udělování státního občanství České republiky, kdy 

v § 13 jsou mezi rovnocenné jazykové zkoušky rovněž 

započítány státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní 

zkoušky nebo státní doktorské zkoušky vykonané na 

vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňované 

v českém jazyce. 

V této souvislosti je nutné konstatovat, že pro účely 

udělování státního občanství je požadována znalost jazyka 

na úrovni B1, tedy úroveň zcela nedostatečná pro výkon 

činnosti tlumočníka či překladatele, v žádném případě se 

nejedná o ekvivalent úrovně C1 podle Společného 

evropského referenčního rámce. 

Ve stávajícím návrhu Ministerstva spravedlnosti jsou pro 

uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem stanoveny 

tyto podmínky: 

-rodilý mluvčí, tj. osoba, jejímž rodným jazykem je daný 

jazyk - získání maturitního vysvědčení,  

- absolvování doplňkového studia pro tlumočníky 

a překladatele v oblasti práva na vysoké škole 

s magisterským studijním programem právo a právní věda 

(obecná a jazyková část, pokud je přednášena) a 

- absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor 

tlumočnický v jazyce českém i v cizím jazyce, pro který 

má být žadatel zapsán. 

Závěr: V případě absolutoria VOŠ, VŠ či Ph.D. programu 

by měla být znalost českého jazyka u nerodilých mluvčí 

ověřena na úroveň C1 státní jazykovou zkouškou v jazyce 
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českém, případně certifikovanou zkouškou z češtiny jako 

cizího jazyka CCE C1 ověřené členem Asociace 

jazykových zkušebních institucí v Evropě ALTE. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 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. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

 

Problematika upravovaná návrhem není právem Evropské 

unie regulována. 

V širších souvislostech se návrhu dotýká nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné 

 

 

Bereme na vědomí.  
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připomínky ohledně slučitelnosti s právem EU. 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 

zapracováváno právo EU a návrh není s právem EU 

v rozporu. 

 

V Praze 9. prosince 2020 

Vypracovala: PhDr. Marie Černíková Podpis: Marie Černíková v. r.  
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