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Úřad vlády ČR 

nábřeží Edvarda Beneše 4, 

118 01 Praha 1 

 

k rukám předsedy vlády ČR 

 

Na vědomí:  

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, ČMKOS 

 
Vážený pane premiére,  

 

V návaznosti na nadále se nelepšící epidemiologickou situaci u nás i v Evropě bych jménem Asociace 

konferenčních tlumočníků s podporou sesterských organizací – Jednoty tlumočníků a překladatelů a 

Komory soudních tlumočníků ČR - rád poukázal na naši profesi – tlumočnictví a překladatelství, o 

které se příliš nemluví, na rozdíl např. od cestovního ruchu či pohostinství a ubytovacích služeb, ale 

která je současnou situací poškozena možná nejvíce.  

Vzhledem k přetrvávajícímu omezování mobility, včetně mobility pracujících, z důvodu epidemie 

COVID-19, se naše profese dostala do obrovských problémů. Z podstaty námi vykonávané činnosti – 

tedy zprostředkování komunikace mezi různými jazyky hovořícími stranami – se již od března 

potýkáme se situací, kdy organizátoři ruší či nepořádají plánované mezinárodní konference, veletrhy, 

pracovní cesty, atd. a alternativa, jako tlumočení on-line, je mnohdy z technických, organizačních či 

právních důvodů nemožná či nevyhovující. Ze stejných důvodů dochází i k výraznému poklesu 

poptávky po překladech.   

Jsme si plně vědomi toho, že cílem přijímaných opatření u nás i v zahraničí je chránit lidské životy a 

veřejné zdraví. Rovněž jsme uvítali opatření v podobě kompenzačního bonusu pro OSVČ vypláceného 

na jaře, či odpuštění placení záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, což celé řadě 

tlumočníků a překladatelů umožnilo „přežít“ jaro i léto, nicméně s přicházejícím podzimem a druhou 

vlnou epidemie se naše situace v nadcházejících měsících nejen nezlepší, ale naopak, ještě zhorší. Pro 

mnohé z nás tak vyvstává otázka ekonomického přežití a, potažmo, dalšího setrvání v oboru.  

Vláda ČR přijala celou řadu plošných opatření (jako např. Antivirus apod.), či  cílených programů   – 

např. kompenzace pro ubytovací zařízení. Tlumočníci a překladatelé měli možnost čerpat pouze 

plošnou podporu pro OSVČ, ta však s příchodem léta skončila bez náhrady. A proto apelujeme na vás, 

aby byla opatření přijatá na jaře, tedy odpuštění plateb na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 

jakož i finanční pomoc pro OSVČ, alespoň v těchto oborech zcela paralyzovaných omezením mobility, 

prodloužena nejméně do konce roku. 

Dovolte mi závěrem zdůraznit, že tlumočníci a překladatelé, ač nejsou příliš vidět, hrají pro naši 

exportně orientovanou ekonomiku klíčovou úlohu. Pokud nechceme vést vládní, obchodní či jiná 

setkání v omezené angličtině, budeme i do budoucna profesionální tlumočníky a překladatele 

potřebovat. Jsou to právě oni, kteří pomáhají našim firmám při uzavírání kontraktů se zahraničím, 

zástupcům státní správy při bilaterálních či evropských jednáních, doprovázejí naše exportéry. Na 

tlumočníky a překladatele budeme také spoléhat v průběhu blížícího se předsednictví České republiky 

v Radě EU. Nedopusťme, aby tito vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci museli z existenčních 

důvodů svoji profesi opustit.  
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S uctivým pozdravem. 

 

 

 

 

            Daniel Svoboda 

            Předseda Asociace konferenčních tlumočníků 

                         

Amalaine Diabová 

  Předsedkyně Jednoty tlumočníků a překladatelů 

  a Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů 

                        
 

 Eva Gorgolová 

  Předsedkyně představenstva Komory soudních tlumočníků ČR 
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