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Zápis z valné hromady ASKOT dne 11. ledna 2019 

 

Přítomní za výbor: Dan Svoboda, Zuzana Stašová, Šárka Holišová, Daniela Tamášová 

Zápis vyhotovila: Daniela Tamášová 

 

Program VH: 

1. Zahájení VH 

2. Schválení programu 

3. Zpráva o činnosti 

4. Hospodaření 2018 a návrh rozpočtu 2019 

5. Členská základna – zpráva o stavu členstva 

6. Webové stránky askot.cz 

7. Naše členství ve FITu 

8. Volba člena výboru ASKOT 

9. Různé – kurzy, technika, seznamy, propagace 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

VH byla usnášeníschopná, 47 (z celkového počtu 87) platných hlasů, z toho 23 přítomných 

členů, 24 plných mocí 

 

1) Zahájení VH, kontrola počtu přítomných a počtu plných mocí. 

Návrh na schválení orgánů VH: 

- Předsedající: Dan Svoboda 

Schváleno 

 

2) Schválení programu – program schválen aklamací bez námitek. 

 

3) Zpráva o činnosti – přednesl Dan Svoboda. 

Informoval o provedení zápisu změn ASKOT do spolkového rejstříku vedeného u 

Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 215. Zápis, jenž byl stvrzen 

usnesením Městského soudu v Praze dne 14. května 2018, je nyní aktuální a úplný. 

Dan Svoboda dále uedl, že během roku 2018 proběhla 4 zasedání výboru, na nichž se 

projednávala běžná agenda (administrativní úkony, webové stránky, příprava kurzů, 

technické otázky). ASKOT v roce 2019 finančně podpoří jazykové kurzy pro své 

členy: „retourový“ kurz pro angličtináře (organizuje Dominika Winterová a Adéla 

Zummerová Kotásková) a kurz pro méně frekventované jazyky (organizuje Katka 

Filgasová) – více v bodě 8. Dle výboru se jedná o smysluplné využití finančních 

prostředků ASKOT. Princip podpory spočívá v tom, že ASKOT převezme náklady na 

učebnu s tlumočnickou technikou v prostorách ÚTRL FF UK. 

- Zpráva o činnosti ASKOT schválena 
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Dan Svoboda upozornil, že za rok 2018 nezaplatilo cca 40 členů členský příspěvek. 

Připomínáme, že příspěvek mý být uhrazen vždy do konce května a číslo účtu je na 

stránkách ASKOT v sekci kontakty. 

Předseda dále informoval o rozhodnutí výboru upravit členský příspěvek pro rok 2019 

následovně: 2000,- Kč při zaplacení do 31.05.2019, od 01.06.2019 2200,-Kč. 

Příspěvek se hradí výhradně bankovním převodem. 

- Schváleno jednomyslně 

 

4) Hospodaření 2018 a návrh rozpočtu 2019 – přednesl Dan Svoboda na základě  

powerpointové prezentace. Členské příspěvky činily v roce 2018 166 000,- Kč, výdaje 

celkem 162 000,- Kč (jednotlivé výdajové položky byly přesně vyčísleny). Zůstatek na 

účtu je cca. 900 000,- Kč. 

- Zpráva o hospodaření schválena  

 

5) Zpráva o stavu členstva – přednesl Dan Svoboda 

K datu 11. 01. 2019 – řádných členů 87, emeritních členů 22, čestných členů 6, 

kandidátky/čekatelky na členství 2. 

Novými členkami se staly: 

- Adéla Zummerová Kotasková, k 31.03.2018, A: čeština, B: angličtina, C: ruština, 

slovenština 

- Bianca Lipanská, k 11.01.2019, A: němčina, B: čeština, C: angličtina 

- Adriana Fico, k 11.01.2019, A: čeština, B: ruština, C: slovenština 

 

Na vlastní žádost se emeritními členkami stávají Helena Giordanová a Alexandra 

Sochorová. 

 

Přihlášku k členství v ASKOT předložily dvě kolegyně:  

- Lucie Bransten (A: čeština, B: angličtina, němčina), čekací lhůta od 28.11.2018 

- Jana Klokočková (A: čeština, B: rumunština, moldavština), čekací lhůta od 

22.10.2018 

 

Regina Hofmanová neuhradila příspěvek za roky 2017 a 2018. Dle článku III. bodu 

3.11 stanov jí tímto členství v ASKOT zaniká. 

 

6) Naše členství ve FITu - přednesla Šárka Holišová: 

-nové vedení rozdělilo teritorium, komunikace od podzimu probíhá napřímo 

s konkrétním zástupcem vedení FIT Europe 

-nové vedení se zaměřuje na posilování vztahů s DGT (Directorate-General for 

Translation) EK, mimo jiné usiluje o možnost spolupodílet se na organizování 

konferencí a zlepšování podmínek pro tlumočníky 

-účast na projektu Training of justice professionals on EU law – From evaluation to 

the new 2019-2015 strategy – konzultace zaměřené na jazykové otázky 

-září FIT konzultace s ombudsmanem EU v otázkách jazyků užívaných v EU 

institucích, agenturách atd. ve snaze o udržení o multilingvismus v EU 

-dohoda o konání Evropského překladatelského/tlumočnického fóra zaměřeného na 

migraci (proběhne v Aténách) – na žádost Itálie, Řecka, Kypru, Španělska 

- na žádost členských zemí posílení stálého profesního rozvoje 
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V některých zemích mají tlumočníci a překladatelé povinnost pravidelně si doplňovat 

své vzdělání. Nutné pro jejich účast na pracovním trhu. Asociace by měly pomoci při 

uznávání kvalifikace jednotlivých tlumočníků/překladatelů v ostatních zemích Evropy 

-jednotlivé členské země si skrze anketu sdělily své zkušenosti, informace (ASKOT 

doplnil později přes skype): snaha o uznávání vzdělání získaného v jiných zemích a 

zlepšení přístupu na pracovní trh 

-GDPR 

-MIME (Mobility and Inclusion in Multilingual Europe) - podpora EK- FIT Europe se 

podílí na přípravě jazykové politiky 

-FIT Europe posiluje spolupráci také s jinými regiony: nově Latinská Amerika,  

Předává těmto zemím rady týkající se vzdělávání, praxe a legislativy, technického 

zázemí (letos např. zaměřeno na Kubu) 

 

Plány FIT na rok 2019 

-vytvoření nového webu 

-konzultace s EU týkající se pracovního práva, pracovních jazyků a 

překladů/tlumočení (v roce 2018 účast během 3 konzultací) 

-konference o migraci 

-vystoupení na různých konferencích 

-pokračování projektu zaměřeného na stálý profesní rozvoj (vzdělávání): možnost 

výměny zkušeností s organizováním kurzů, výměna odborníků atd. 

(informace jsme rozeslali v Praskotu) 

-posílení vztahů s DGT 

-příprava zlepšování informovanosti o FIT Europe skrze sociální média 

 

Kromě naší asociace jsou ve FIT Europe další výhradně tlumočnické asociace 

z následujících zemí: 

Itálie, Estonsko, Řecko, Norsko, Švýcarsko (za Slovensko – celkem 3 asociace) 

 

V diskusi se přihlásil o slovo Michal Staša a doplnil důvody, proč se ASKOT stal  

členem FIT Europe.  

 

Závěrem vyzval Dan Svoboda členy k hlasování ohledně dalšího setrvání 

ve FIT Europe.  

- Schváleno jednomyslně 

 

7) Volba člena výboru ASKOT – vhledem k tomu, že se v souladu s článkem VI. 

bodem 6.2 Stanov do konání valné hromady nepřihlásil z řad členů žádný uchazeč, 

který by doplnil stávající čtyřčlenný výbor o chybějícího pátého člena (v důsledku 

odstoupení Gabiny Babulíkové), výbor rozhodl, že setrvá v současném složení do další 

volby nového výboru. 

 

8) Různé 

a/ Kurzy: 

Tlumočnický kurz „retour“ pro angličtináře 

Dominika Winterová přiblížila plánovaný intenzivní tlumočnický kurz pro zájemce 

z řad ASKOT s aktivní angličtinou (B). Bude veden třemi zkušenými instruktory/ 
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konferenčními tlumočníky ze zahraničí, proběhne v květnu, potrvá 5 dnů, výuka 8 

hodin denně. Bude rozdělen na 2 části – 1. language enhancement, 2. vlastní 

tlumočnická cvičení. Konat se bude v prostorách Ústavu translatologie FFUK ve 

spolupráci s Ivanou Čeňkovou, která zajistila výhodné podmínky pronájmu učebny 

s tlumočnickým zařízením. O využití učebny uzavře ASKOT s ÚTRL smlouvu. 

V učebně je k dispozici 6 kabin po 2 místech, celkem je tedy k dispozici kapacita pro 

12 zájemců. Šárka Holišová navrhla, že pokud se nevyčerpá počet z řad členů ASKOT 

s angličtinou na úrovni B, mohla by být volná místa využita případnými zájemci 

(členy ASKOT) s angličtinou na úrovni C, kteří se chtějí zdokonalit. Dominika 

Winterová má již 10 zájemců s angličtinou B, po ukončení VH se přihlásily dvě 

zájemkyně s angličtinou C.  

Výbor ASKOT se již před VH usnesl, že na výše uvedený kurz, konkrétně na 

pronájem učebny s tlumočnickou technikou, přispěje z rozpočtové položky „práce 

jazykových sekcí“ částkou 12 000,- Kč. 

Kurz pro tlumočníky méně frekventovaných jazyků  

Katka Filgasová přiblížila plány na pořádání jednodenního tlumočnického „kurzu pro 

tlumočníky méně frekventovaných jazyků“ (např. maďarština, rumunština, 

bulharština, chorvatština, slovinština, finština, arabština). Kurz bude trvat 8 hodin, 

povede jej Michal Ginter, konat se bude rovněž v prostorách ÚTRL. Pracovat se bude 

primárně z čj do cizího jazyka a z cizího –podle toho, co si účastníci připraví – do čj. 

Od každého cizího jazyka by měli být nejméně dva účastníci.   

 

b/ Technika: 

Zuzana Stašová informovala o snaze optimalizovat nevyhovující výšku pracovních 

stolů ve stálých tlumočnických kabinách v TOP hotelu Praha na Chodově. Na stoly, 

které jsou příliš vysoké, si stěžovalo již více tlumočníků. Navzdory tomu, že se 

Zuzana Stašová na zástupce hotelu obracela opakovaně, písemně i osobně, k nápravě 

zatím nedošlo.  

Další iniciativa se týká Ministerstva životního prostředí, kde se mají budovat nové 

tlumočnické kabiny. Na výbor se obrátil technický rada ministerstva, Zuzana Stašová 

s ním vedla osobní jednání, kde vysvětlila, jak tlumočení a technika fungují, předala 

technické normy. Byla zde velká vstřícnost, ovšem celá akce bude ještě chvíli trvat, 

neboť se jedná o ministerstvo a bude to muset projít soutěží. Zůstávají v kontaktu. 

c/ Seznamy, propagace: 

Výbor zváží produkci nových tištěných seznamů členů s cílem posílit propagaci 

ASKOT a současně i osvětu o pracovních podmínkách, zejména v rámci státních 

institucí. V diskusi se přihlásila Klára Bojarová, která na konkrétních příkladech 

poukazovala na skutečnost, že objednavatelé (často z ministerstev) nezřídka neberou 

v potaz, že režim simultánního tlumočení si zásadně vyžaduje přítomnost dvou 

tlumočníků. Množí se případy, kdy je na akce doma i na pracovní cesty do zahraničí 

najímán pouze jeden tlumočník, očekává se však od něj simultánní tlumočení (příp. se 

šeptákem).  

 

9) Závěr: Volná diskuse o problémech v oboru a občerstvení. Valná hromada byla 

ukončena v cca. 21:00 hod.  
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