
Stanovy Asociace konferenčních tlumočníků, z.s. 

I. Právní postavení a působnost 

1.1 Asociace konferenčních tlumočníků (dále jen „ASKOT“) sdružuje jednotlivce, kteří se 

profesionálně věnují konferenčnímu tlumočení. 

 

1.2 Právnickou osobou je pouze ASKOT jako celek; nabývat práv a zavazovat se může pouze svým 

jménem. 

 

1.3 ASKOT působí na území České republiky; sídlo má na adrese Senovážné náměstí 23, 110 00 

Praha 1. 

 

1.4 ASKOT může vstupovat do mezinárodních organizací stejného zaměření. Jako jejich člen může 

působit v širším než národním měřítku. 

 

 

II. Poslání a cíle 

2.1 ASKOT usiluje o zlepšování společenského a ekonomického postavení a pracovních podmínek 

svých členů a všech vykonavatelů profese konferenčního tlumočníka. 

 

2.2 ASKOT usiluje o zvýšení obecného uznání profese konferenčního tlumočníka v očích veřejnosti 

a jejích zastupitelských orgánů. 

 

2.3 ASKOT svou kolektivní odbornou autoritou napomáhá v tvorbě právních a normativních 

předpisů, upravujících výkon profese. Má přitom na paměti, že výsledek práce konferenčního 

tlumočníka je jedinečným tvůrčím dílem a jako s takovým je nutno s ním zacházet. 

 



2.4 ASKOT chrání zájmy svých členů a tlumočnické profese ve vztahu k úřadům, společenským 

institucím, organizacím a agenturám. 

 

2.5 ASKOT napomáhá vytvářet příznivé podmínky pro přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků 

v oboru. 

 

III. Členství 

3.1 Členství v ASKOT je řádné, zahraniční, emeritní a čestné. Řádné členství může být přerušeno 

podle odst. 3.10. Řádnému a zahraničnímu členství předchází čekatelství podle odst. 3.5. 

 

3.2 Řádným členem se může stát osoba aktivně působící jako konferenční tlumočník, která se 

dlouhodobě zdržuje a pracuje na území České republiky, prokazatelně dosáhla náležitého 

vzdělání a praktické zkušenosti a vykazuje morální kvality ve smyslu Etického kodexu ASKOT. 

Členství není vázáno na ukončené formální vysokoškolské vzdělání, má-li uchazeč potřebné 

odborné znalosti a zkušenosti a úspěšně vykonává svoje povolání. 

 

3.3 Tyto předpoklady doloží uchazeč o členství ke své přihlášce vyjádřením náležitého počtu 

řádných členů ASKOT podle postupu, který schvaluje valná hromada ASKOT. Přihlášku a 

doporučení adresuje uchazeč tajemníkovi výboru ASKOT. Výbor ASKOT informuje členy o 

novém uchazeči a přihlášku posoudí; může si vyžádat další informace od doporučujících členů, 

uchazeče nebo jiných osob. 

 

3.4 Po oznámení přihlášky členům ASKOT následuje čekací lhůta, během níž se členové ASKOT 

mohou k uchazeči vyjadřovat. Čekatel má právo účastnit se vzdělávacích a jiných akcí 

s povinností podílet se v takovém případě na jejich nákladech. Obdrží-li výbor ASKOT během 

čekací lhůty námitku proti způsobilosti uchazeče k členství v ASKOT ve smyslu odst. 3.2, má 



povinnost ji projednat; k tomu si může obstarat další informace. Námitka nesmí být 

anonymní, totožnost předkladatele je však zachována v důvěrnosti. Shledá-li výbor námitku 

oprávněnou, ukončí čekatelství. Odmítnutý čekatel se může o členství znovu ucházet po 

uplynutí dvou let. Předkladatel námitky i uchazeč o členství se mohou proti rozhodnutí 

výboru ASKOT odvolat k valné hromadě, která buď potvrdí rozhodnutí výboru, nebo obnoví 

původní lhůtu čekatelství. 

 

3.5 K datu ukončení čekací lhůty rozhodne výbor hlasy nejméně čtyř svých členů na základě 

přihlášky uchazeče, vyjádření členů a vlastních zjištění o přijetí uchazeče za člena, zamítnutí 

přihlášky nebo prodloužení čekací lhůty o další období ve stejném trvání. Svoje rozhodnutí 

neprodleně sdělí uchazeči i členům ASKOT. Proti rozhodnutí výboru se odmítnutý uchazeč 

může odvolat k valné hromadě, která rozhodne tajným hlasováním. Nedospěje-li výbor 

k rozhodnutí požadovanou většinou, postoupí věc valné hromadě. Uchazeč se stává řádným 

členem, získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Nebyl-li uchazeč přijat za člena, 

avšak ani odmítnut, může se o členství dále ucházet v nové čekací lhůtě. 

 

3.6 Zahraničním členem se může stát osoba, která se zdržuje a jako konferenční tlumočník 

pracuje mimo území České republiky. Svůj profesní a etický profil doloží uchazeč o zahraniční 

členství přiměřeným způsobem ve smyslu postupu, schváleného valnou hromadou. Pro jeho 

přijetí rovněž platí doba čekatelství, během níž se členové ASKOT mohou k přihlášce vyjádřit, 

a přiměřeně stejná pravidla, jaká platí pro přijímání řádných členů; neplatí však omezení 

týkající se jiných výdělečných činností než konferenčního tlumočení. Zahraniční člen má právo 

účastnit se akcí ASKOT včetně valných hromad, přijímat informace určené členům a sám je 

poskytovat, nemá však právo hlasovat, volit do orgánů ASKOT a být do nich volen. Zahraniční 

člen platí snížený členský příspěvek. 

 



3.7 Emeritním členem se stává řádný člen na vlastní přání nebo na návrh výboru ASKOT. Emeritní 

členství není spojeno s žádnými povinnostmi vyjma závazku zachovávat etické zásady a 

neskýtá právo hlasovat, volit a být volen. 

 

3.8 Čestné členství uděluje valná hromada na návrh výboru ASKOT osobám, které se zasloužily o 

prestiž profese konferenčního tlumočení. Čestné členství není spojeno se žádnými 

povinnostmi ani s právem hlasovat, volit a být volen. 

 

3.9 Člen má tato práva a povinnosti: 

a) člen má právo 

- podílet se na všech činnostech ASKOT a dalších organizací, k nimž se ASKOT připojí; 

- podílet se na řízení ASKOT svou účastí na valné hromadě, vznášet připomínky, dotazy a návrhy 

na adresu výboru nebo na valné hromadě; 

- je-li řádným členem, volit orgány ASKOT, být do nich volen a zastávat funkce; 

- podílet se na výhodách, které bude ASKOT jako profesní organizace poskytovat; 

b) člen má povinnost 

- dodržovat stanovy; 

- dodržovat „Zásady profesní etiky“ konferenčního tlumočníka – člena ASKOT; 

- platit ve stanovené výši roční členské příspěvky; 

- plnit usnesení valné hromady a jiná kolektivní usnesení (např. sekcí); 

- podílet se na odborné práci asociace; 

- šířit myšlenky, poslání a cíle ASKOT a napomáhat při získávání nových členů; 

- účastnit se jednání valné hromady, sekcí apod., svědomitě vykonávat funkce, do nichž je 

zvolen, a považovat jejich plnění a veškerou svoji činnost ku prospěchu ASKOT a celé 

tlumočnické profese za věc své cti; 

- plnit převzaté závazky, vzdělávat se a zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci. 



 

3.10 Členství v ASKOT může být přerušeno na dobu nejvýše dvou let na vlastní žádost člena nebo 

z podnětu výboru ASKOT z důvodů 

a) zdravotních, 

b) dlouhodobé nepřítomnosti v České republice, 

c) přestal-li člen vykonávat povolání konferenčního tlumočníka, zejména působí-li v obchodním 

podniku zprostředkujícím služby jiných tlumočníků. 

 

3.11 Členství zaniká 

- vystoupením; 

- vyloučením v případě doloženého závažného porušení zásad etického kodexu a 

profesionálního chování; vyloučení navrhuje výbor a rozhoduje o něm valná hromada 

většinou hlasů přítomných členů; v případě opakovaného méně závažného porušování těchto 

zásad vysloví výbor první napomenutí a nedojde-li k nápravě, druhé napomenutí, po jehož 

projednání následuje návrh na vyloučení; 

- nezaplacením členského příspěvku ani po dvojí upomínce, a to ke dni splatnosti příspěvku na 

další kalendářní rok. 

 

3.12 Člen ASKOT nepřijme funkci v řídících orgánech ASKOT, má-li funkční nebo majetkovou účast 

na obchodním podniku v konferenčním oboru, anebo vykonává-li obdobnou činnost v jiné 

organizaci tlumočníků v České republice. 

 

3.13 V souladu s právy a povinnostmi podle odst. 3.9 se člen ASKOT zapojí do práce jazykové sekce, 

do níž přísluší svým aktivním nebo pasivním pracovním jazykem, který mu byl uznán při 

vstupu do ASKOT a je také uveden v seznamu členů. Přeje-li si řádný člen přidat další pasivní 

nebo aktivní pracovní jazyk, předloží výboru ASKOT žádost o rozšíření jazykové kombinace, 



resp. změnu kvalifikační kategorie některého jazyka. Náležitosti a postup přiměřeně 

odpovídají postupu při přijímání člena a jsou schváleny valnou hromadou, což platí i pro 

projednání případných námitek. Nevzniknou-li během čekací lhůty u členů nebo výboru 

ASKOT pochybnosti, je žádost přijata bez hlasování na valné hromadě. 

 

 

IV. Kvalitativní předpoklady členství 

4.1 Základním předpokladem členství je schopnost vykonávat práci simultánního i konsekutivního 

konferenčního tlumočníka včetně písemných překladů konferenčních textů na úrovni obvyklé 

v mezinárodním prostředí a osvojení etických zásad profese, zejména schopnost týmové 

práce a respekt k potřebám a požadavkům profesní komunity, jež svým významem přesahují 

okamžitý prospěch jednotlivce. 

 

 

V. Obsah a formy činnosti 

5.1 ASKOT 

- hájí zájmy svých členů vůči institucím a organizacím, které používají jejich služby; 

- usiluje, aby byly respektovány požadavky na pracovní podmínky, přípravu na výkon i jeho 

průběh z hlediska zajištění optimální kvality konferenčního tlumočení; 

- hájí ekonomické a sociální zájmy svých členů a celé profesní komunity; 

- prosazuje uznání tvůrčí povahy výkonu tlumočníka a uplatnění příslušných právních norem. 

 

5.2 Napomáhá svým členům sdružovat se podle své specializace a zájmů do sekcí, zájmových 

skupin, seminářů apod. 

 

5.3 K uskutečňování svých cílů může ASKOT pořádat veřejné akce odborné a tvůrčí povahy, jako 



kurzy, semináře apod., nebo se na jejich pořádání podílet. 

 

5.4 ASKOT může v souladu s obecně platnými předpisy provozovat osvětovou, informační, 

propagační, publikační, ediční, dokumentační a archivní činnost a zpracovávat odborné 

posudky ve svém oboru. 

 

 

VI. Orgány a odpovědní činitelé 

6.1 Nejvyšším orgánem ASKOT je valná hromada celé členské obce. Svolává ji výbor jednou za rok 

(výroční valná hromada) a podle potřeby nebo na žádost alespoň jedné třetiny řádných členů 

(mimořádná valná hromada). Výroční valná hromada rozhoduje o obsahu, zaměření a 

změnách stanov, o zániku ASKOT, o přijetí nových členů, volí a odvolává členy výboru, volí 

členy rozhodčí komise, schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření asociace v období 

od poslední výroční valné hromady a schvaluje návrh rozpočtu na příští období. Mimořádná 

valná hromada projednává věci obsažené v oznámení o jejím svolání a má při tom stejné 

pravomoci, jako výroční valná hromada. 

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů 

nebo jejich zplnomocněných zástupců. Není-li tato podmínka splněna, stává se valná hromada 

usnášeníschopnou 60 minut po stanovené hodině začátku jednání, přičemž v takovém 

případě může rozhodovat pouze o bodech oznámeného programu, nemůže rušit platná 

usnesení předcházející valné hromady, rozhodovat o změně stanov a o přijetí nebo vyloučení 

členů. 

Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze řádní členové. Nemůže-li se člen valné hromady 

zúčastnit, může postoupit svůj hlas jinému řádnému členovi ASKOT. Člen ASKOT může takto 

zastupovat nejvýše dva řádné členy a jejich pověření musí při registraci řádně doložit. 

Členy výboru lze odvolat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ASKOT. Rezignuje-li člen výboru během 



funkčního období, zvolí za něho nejblíže následující valná hromada náhradníka do příští řádné volby. 

 

6.2  Valná hromada volí tajným hlasováním na funkční období tří let pětičlenný výbor 

z kandidátů, které navrhují řádní členové nejpozději jeden týden před konáním valné 

hromady. Výbor v této lhůtě oznámí jména kandidátů všem členům a tříčlenná volební 

komise, zvolená valnou hromadou, sečte hlasovací lístky a oznámí jména pěti kandidátů, kteří 

obdrželi největší počet hlasů. 

 

6.3 Výbor neprodleně po svém zvolení zvolí ze svého středu předsedu, tajemníka a pokladníka. 

Další úkoly si členové výboru rozdělí podle potřeby dohodou. Výbor je výkonným orgánem 

ASKOT mezi zasedáními valné hromady, jejichž program připravuje. Rozhodnutí přijímá 

nadpoloviční většinou svých členů, není-li stanoveno jinak. Výbor rozhoduje samostatně o 

otázkách, které podle stanov nevyžadují rozhodnutí valnou hromadou. Je-li nutno jednat 

neprodleně ve věci, která vyžaduje rozhodnutí valnou hromadou (nejde-li o změnu stanov, 

přijetí nového člena, odvolání nebo volbu člena výboru), může výbor přijmout rozhodnutí a 

předložit je ke schválení korespondenčním hlasováním, případně na příští valné hromadě. 

 

6.4 Výbor může dát korespondenční cestou hlasovat členy ASKOT o věcech, které nevyžadují 

neprodlené rozhodnutí, není však nutné a účelné vyčkat s nimi do příští valné hromady. 

 

6.5 Výbor rozhoduje na základě žádosti a vyjádření členů o změně kvalifikačního profilu (tj. 

pracovních jazyků) členů, o napomenutích a o návrzích členů na činnosti nebo výlohy. Proti 

jeho rozhodnutím se dotčený člen může odvolat k valné hromadě. Výbor přijímá přihlášky za 

člena a projednává je v souladu s odst. 3.3 – 3.5. Zajišťuje informovanost členů sděleními 

elektronické pošty, na facebooku a v občasníku Praskot. Výbor také koordinuje a podporuje 

činnost jazykových nebo zájmových sekcí ASKOT. V rámci rozpočtu ASKOT může na jejich 



činnost přispívat. 

 

6.6 Předseda zastupuje ASKOT navenek. Rozhoduje samostatně a odpovídá za svoji činnost 

konanou v souladu se stanovami a obecně platnými právními předpisy. V závažných otázkách 

působení navenek si může vyžádat souhlas výboru a vystupovat jeho jménem. Dílčí úkoly 

zastupování navenek může delegovat jinému členu ASKOT, aniž by tím byla dotčena jeho 

odpovědnost. Ze své funkce je předsedou rozhodčí komise a předsedou redakční rady 

občasníku Praskot. Připravuje program jednání výboru. Táž osoba může být zvolena předsedou nejvýše na 

tři po sobě jdoucí tříletá období. Předseda má podpisové právo. 

 

6.7 Tajemník vede členskou agendu, tzn. celý postup přijetí nových členů, jazykové kvalifikace 

v seznamu členů, napomenutí, stížnosti a návrhy členů. Pořizuje a uchovává zápisy z jednání 

výboru. Ověřuje dodržování stanov a etického kodexu členy ASKOT, jakož i oprávněnost 

podnětů zevnitř asociace i zvenčí. Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Tajemník má 

podpisové právo. 

 

6.8 Pokladník odpovídá za peněžní hospodářství ASKOT. Výroční valné hromadě předkládá 

hospodářskou zprávu a návrh rozpočtu na příští období. Ve styku s peněžním ústavem má 

podpisové právo. 

 

6.9 Je-li pro právní jednání, které činí statutární orgán, předepsána písemná forma, je třeba 

podpisu předsedy a tajemníka. 

 

6.10 Členové ASKOT se sdružují do zájmových sekcí podle svého jazykového nebo odborného 

zaměření. Sekce musí mít nejméně tři členy a ze svého středu volí zástupce, který vznik sekce 

oznámí výboru ASKOT a nadále zajišťuje styk s výborem a odpovídá za organizaci činností 



sekce. Pro vzdělávací a kontaktní akce, např. s kolegy mimo ASKOT v ČR nebo v zahraničí, 

může sekce požádat výbor ASKOT o příspěvek ke krytí prokazatelných nákladů. Výbor je může 

poskytnout až do výše 25 procent celkové výše ročních příspěvků odpovídajících počtu členů 

sekce. 

U jazyků, které jako pracovní používají méně než tři členové ASKOT, je možno pro potřeby 

založení sekce sdružit uživatele dvou nebo více jazyků. Odborné sekce mohou sdružovat členy 

stejného oborového zaměření, např. tlumočníky lékařských konferencí. 

Výbor ASKOT může žádat jazykové i odborné sekce o vyjádření k uchazečům o členství. 

 

 

VII. Rozhodování sporů 

7.1 Spory uvnitř ASKOT rozhoduje výbor. Souvisí-li spor nějak s výborem, rozhoduje tříčlenná 

rozhodčí komise, kterou ad hoc ustavuje valná hromada. 

 

7.2 Rozhodčí komise si může pro účely rozhodnutí vyžádat sdělení obou stran, výboru ASKOT, jeho 

sekcí, jednotlivých členů a prostřednictvím předsedy i osob a institucí mimo ASKOT. 

 

7.3 Pověření komise končí vynesením rozhodčího nálezu. 

 

 

VIII. Finanční hospodaření 

8.1 Peněžní prostředky, potřebné pro zajištění své činnosti, získává ASKOT z ročních příspěvků 

členů, jejichž výši stanoví valná hromada, z činností podle odst. 5.3, 5.4, grantů a darů. 

 

8.2 S peněžními prostředky ASKOT nakládá výbor, který se přitom řídí ustanoveními rozpočtu. 

Rozpočet schvaluje na návrh výboru výroční valná hromada. V nutných případech může výbor 



rozhodnout o čerpání prostředků nad rámec rozpočtového určení a zdůvodnit toto rozhodnutí 

valné hromadě ve zprávě o hospodaření podle odst. 8.4. K výdajům nesouvisejícím 

s fungováním ASKOT (např. dobročinné příspěvky), nejsou-li již schváleny v rozpočtu, si výbor 

může vyžádat souhlas členů korespondenčním hlasováním. 

 

8.3 Kontrolu peněžních prostředků a dispoziční právo k účtu, na němž jsou uloženy, má pokladník 

výboru ASKOT. Právo přístupu k účtu má vedle něho ještě předseda nebo tajemník podle 

rozdělení práv a povinností ve výboru. 

 

8.4 Na výroční valné hromadě předkládá pokladník zprávu o hospodaření za uplynulé období ke 

schválení. 

 

8.5 Členové výboru jsou po dobu výkonu své funkce zproštěni povinnosti platit členské příspěvky. 

Nerozhodne-li valná hromada jinak, nemají členové výboru nárok na odměnu za služby přímo 

spojené s výkonem funkce. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1 V případě zániku ASKOT rozhodne o vypořádání majetku svým usnesením poslední valná 

hromada členské obce. 

 

9.2 Stanovy byly přijaty valnou hromadou ASKOT dne 19. ledna 1990 a nabyly účinnosti dnem 

registrace ministerstvem vnitra dne 11. 5. 1990. 

 

9.3 Toto znění stanov přijala valná hromada ASKOT dne 16. ledna 2017. 

 


