
  
Kolegyně, kolegové,  

Po delší odmlce jsme pro vás připravili další číslo Praskotu se shrnutím našich aktivit a všech 

podstatných událostí za uplynulé období. Rovněž bychom vás rádi informovali o termínu nadcházející 

valné hromady s volbou nového výboru. Doufáme, že se nám ji snad podaří uspořádat prezenčně, a 

to i přes současný nepříliš optimistický vývoj pandemie. Na valné hromadě je třeba především zvolit 

nový výbor – ten stávající už téměř rok přesluhuje, mandát nám vypršel už v lednu tohoto roku. A 

navíc by bylo žádoucí, aby měl nový výbor opět všech pět členů.    

Přehled aktivit: 

Na akci pod názvem Jarní balíček JTP byl Askot zastoupen svým předsedou, který v rámci svého bloku 

prezentoval současný stav a vývoj v oblasti tlumočení na dálku (RSI). Navázal tak na činnost Askotem 

vytvořené pracovní skupiny pro RSI, která se celou problematikou podrobně zabývala.  

Vzhledem k tomu, že tato forma tlumočení evidentně ještě zdaleka neřekla své poslední slovo, 

proběhla 13.11. v rámci Jeronýmových dnů navazující přednáška shrnující vývoj v oblasti RSI.  

Afganistán  

Příspěvek Zuzany Stašové ke kauze afgánských tlumočníků:  

Koncem července se začaly ozývat hlasy kolegyň a kolegů ohledně situace, ve které se ocitli naši 

afgánští kolegové po rychlém odchodu vojsk z Afganistanu. 

Po konzultaci s Amaleine Diabovou a tiskovým odborem MO jsem vypracovala krátký a doufám, že 
úderný dopis. Dopis byl nakonec podepsán spřátelenými organizacemi a Jednotou rozeslán na vládu, 
MZV a MO (viz níže).  
 
Jako jediné ihned reagovalo Ministerstvo obrany rukou svého šéfa, viz níže. Den nebo dva dny poté 
jsme se ze zpráv dozvěděli informace o přesunu kolegů, což jistě nebyla zásluha společného dopisu, 
ale alespoň jsme nezůstali se založenýma rukama. 
 



  

 
 



  

 
 
 



  
 

Prezentace tlumočnických organizací na ÚTRL 

 Dne 11. října proběhlo v prostorách ÚTRL tradiční každoroční setkání zástupců KSTČR, JTP a Askotu 

se studenty. Za všechny tři organizace přišli jejich předsedové – Michal Chuchút za KSTČR, Amalaine 

Diabová za JTP a Daniel Svoboda za Askot. Cílem setkání bylo představit studentům jednotlivé 

organizace hájící zájmy překladatelů a tlumočníků.  

České předsednictví 

V průběhu celého roku jsme v kontaktu s člověkem, který na Úřadu vlády má na starosti tendr na 

tlumočení na předsednictví. Vyjasnili jsme si celou řadu praktických záležitostí, samozřejmě jsme 

prosazovali, aby na akce v rámci předsednictví byli najímáni výhradně naši členové. V tuto chvíli 

aktivita ze strany Úřadu vlády poněkud ochabla, pravděpodobně je to dáno tím, že se osazenstvo 

úřadu bude zřejmě výrazně obměňovat. Zástupci Úřadu vlády nicméně stále operují s rozpočtem na 

tlumočení doprovodných akcí v rámci Předsednictví ve výši cca 5.000.000 Kč (již dříve současný 

předseda vlády v demisi hovořil o „low cost“ předsednictví), což bylo potvrzeno i paní Krutilovou, 

ředitelkou odboru pro předsednictví v Radě EU na Jeronýmových dnech. Uvidíme, zda s příchodem 

nové vlády dojde i ke změně přístupu k našemu předsednictví v Radě EU, ale z doposud dostupných 

informací vyplývá, že moc tlumočených akcí v ČR za dobu našeho předsednictví zřejmě neproběhne…  

 

Finanční podpora kolegy soudního překladatele podávajícího ústavní stížnost 

V níže přiloženém dopise se dočtete o společné podpoře kolegy, který u Ústavního soudu napadá 

praxi požadavku na vyhotovení více výtisků jednoho překladu bez adekvátní odměny za tento úkon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ 

PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNICKÝCH ORGANIZACÍ ČR 

 

Ústavní stížnost soudního překladatele 

pro porušení práv dle čl. 2, 9 a 36 Listiny základních práv a svobod 

 

Praha 21. září 2021. K Ústavnímu soudu byla podána ústavní stížnost našeho kolegy 

soudního 

překladatele, který byl krácen na odměně za další vyhotovení překladu o částku v řádu tisíců 

korun. Jako vedlejší účastníci řízení o ústavní stížnosti jsou označeny profesní organizace 

sdružující překladatele a tlumočníky: Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT), Česká 

komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP), 

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) a Odborový svaz Jednota tlumočníků 

a překladatelů (OS JTP). 

Od počátku letošního roku, kdy nabyl účinnosti nový zákon upravující soudní tlumočení a 

překlad, se soudní tlumočníci a překladatelé potýkají s řadou problémů, souvisejících s 

interpretací jednotlivých ustanovení zákona a prováděcích vyhlášek. Podněty a zpětnou vazbu 

od soudních překladatelů a tlumočníků se s příslušným odborem Ministerstva spravedlnosti 

snaží řešit pracovní skupina pro tlumočnickou a překladatelskou činnost, která byla 

Ministerstvem spravedlnosti ČR zřízena právě z důvodu posouzení aplikační praxe nové 

legislativy. 

Kromě jiných aplikačních problémů opakovaně dochází k nepřiznávání náležité odměny a 

snahám orgánů veřejné moci vykládat nové předpisy způsobem, který je pro překladatele a 

tlumočníky nepříznivý a je v rozporu s jejich ústavními právy. 

V čem konkrétně byl tedy náš kolega zkrácen, krátce shrnuje advokát zastupující našeho 

kolegu, JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. „Mému klientovi bylo soudem uloženo vyhotovit překlady 4 

doručených vyhotovení rozsudku v listinné podobě, což klient beze zbytku splnil. Následně mu 

však byla přiznána odměna pouze za vyhotovení překladu prvního, ve věci tří zbývajících 

vyhotovení mu byla přiznána pouze náhrada nákladů za tisk, a nikoliv odměny za překlad 

(snížené o 70%), kterou nárokoval. Tím došlo k situaci, kdy je z našeho pohledu fakticky 

nařizována překladateli nucená práce a tím je nepřijatelným způsobem zasahováno do jeho 

ústavně zaručených práv, což nijak nereflektovaly ani soudy vyšších stupňů, které rozhodovaly 

o podaných opravných prostředcích. Protože se díky spolupráci napříč profesními 

organizacemi ukázalo, že rozhodnutí v jeho věci získává precedentní charakter, rozhodl se 

klient mým prostřednictvím obrátit k Ústavnímu soudu.“ V současné době je řízení o stížnosti 

vedeno pod sp. zn. III ÚS 2451/21, kdy soudcem zpravodajem byl ustanoven JUDr. Radovan 

Suchánek. Jak ale dodává JUDr. Pokorný „I přes podanou ústavní stížnost doporučuji všem 
tlumočníkům a překladatelům využívat opravných prostředků a dbát o svá práva. K tomu 

ostatně lze jako místo zázemí a podpory dobře využívat jak profesní organizace, tak 

pokračovat 



  
v dialogu s ministerstvem ohledně jasného nastavení systému a odstranění praxí zjištěných 

problémů.“ 

Ústavní stížnost podpořily tyto profesní organizace sdružující překladatele a tlumočníky v 

ČR: 

ASKOT, ČKTZJ, JTP, KST ČR a OS JTP. Uvedené organizace také společně našemu 

kolegovi 

finančně přispěly na náklady právního zastoupení. 

Rádi bychom tímto způsobem projevili profesní solidaritu a věříme, že z výsledků řízení o 

ústavní stížnosti budou, v případě kladného výsledku, těžit všichni soudní tlumočníci a soudní 

překladatelé a v neposlední řadě i občané ČR, kteří budou jejich služeb využívat, ať už 

v řízeních před soudem či ve správních a jiných řízeních. To platí i pro neslyšící a hluchoslepé 

občany s právem užívat v komunikaci se státními orgány veškeré komunikační systémy dle 

Zákona č. 384/2008 Sb. 

 

V případě dotazů se obracejte na: Mgr. Editu Jirákovou, Ph.D., předsedkyni Odborového 

svazu Jednota tlumočníků a překladatelů, tel: 604 123 798 

 

 

 

 

Noví čekatelé/členové 

Daniela Tamášová přináší přehled aktuálního vývoje naší členské základny:  

Zpráva o stavu členstva k 08. 11. 2021 

 

ASKOT má k 08. 11. 2021 94 řádných členů, 28 emeritních členů, 6 čestných členů  

a 1 člena - čekatele na zařazení do další jazykové sekce. 

 

Novými členy se od poslední valné hromady konané 07. 02. 2020 stali tito kolegové: 

 

Petra Mráčková Vavroušová  

Jazyky: A: čeština, B: čeština, španělština 

Ručitelé: Šárka Holišová, Alžběta Malkovská, Věra Poledníková, Ivana Čeňková,  

Kateřina Sitařová Prokešová 

 

Kateřina Výborná  

Jazyky: A: čeština, B: angličtina,  

Ručitelé: Šárka Holišová, Alžběta Malkovská, Věra Poledníková, Ivana Čeňková,  

Kateřina Sitařová Prokešová 

 

Barbora Tite    

Jazyky: A: čeština, B: angličtina 



  
Ručitelé: Helena Koutná, Věra Poledníková, Ina Maertens, Alžběta Malkovská,  

Dorota Blabolil-Obrębska 

 

Holkupová Jiřina  

Jazyky: A: čeština, B: angličtina  

Ručitelé: Gabriela Babulíková, Ina Maertens, Soňa Pfrognerová, Kateřina Prokešová Sitařová, 

Ilona Šprcová 

 

Libor Nenutil  

Jazyky: A: čeština, B: angličtina 

Ručitelé: Dorota Blabolil-Obrębska, Ina Maertens, Daniela Zítková, Šárka Holišová, 

Alžběta Malkovská 

 

Lucie Lukavská  

Jazyky: A: čeština, B: angličtina, slovenština 

Ručitelé: Jitka Kociánová, Hana Kostohryzová, Jitka Průšová, Ilona Šprcová, Daniela Zítková 

 

O zařazení do francouzské jazykové sekce se uchází Libor Nenutil. Zatím má dvě ručitelky. 

 

Valná hromada 

Zapište si, prosím, do diářů termín výroční valné hromady, která se snad konečně uskuteční 

v tradičním formátu na Senovážném náměstí dne 14.1.2021 od 17 hodin. Budeme doufat, že se do té 

doby vybouří covidové vlny a VH se bude moci konat tak, jak jsme byli zvyklí. Pokud by VH nemohla 

proběhnout standardně, museli bychom ji v tomto termínu uspořádat alespoň distančně. Ale 

doufejme, že to nebude třeba.  

Připomínám, že tato VH je volební, stávající výbor již rok nemá žádný mandát pro výkon svých funkcí. 

Navíc funguje pouze v omezeném počtu tří členů (místo pěti). Je tedy naprosto nezbytné, aby 

proběhla řádná volba nového výboru. Rád bych tedy i touto cestou vyzval případné zájemce o práci 

ve výboru, aby nás o své kandidatuře co nejdříve informovali, abychom v souladu se stanovami mohli 

informovat všechny naše členy.  

Co se týče organizace VH, drželi bychom se standardního pořadu jednání, který by vypadal asi 

následovně: 

Předběžný návrh programu VH:  

1. Zahájení VH a volba orgánů VH 

2. Zpráva o činnosti 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020, 2021 

4. Návrh rozpočtu na rok 2022 

5. Členská základna  

6. Volba nového výboru 

7. Různé 



  
8. Ukončení VH 

Budete-li mít jakýkoli podnět či téma k prodiskutování na VH, prosíme o informaci předem tak, 

aby bylo možné příslušný bod zahrnout do programu.  

Pokud to bude možné, následovalo by po ukončení VH tradiční občerstvení s možností posedět 

a podiskutovat. Vše upřesníme, jakmile bude patrné, jaká omezení budou platit.  

Ještě jednou tedy touto cestou apelujeme na všechny členy, aby zvážili možnost přispět 

k dalšímu směřování Askotu a kandidovali do výboru!!!  

Jménem celého výboru vám všem přejeme pokud možno co nejklidnější předvánoční období, 

krásné prožití svátků a všichni moc doufáme, že se v lednu konečně opět uvidíme na valné 

hromadě.  

Buďte zdrávi.  

Daniel Svoboda, Daniela Tamášová, Zuzana Stašová 

 

 

 

 

 

 


