
Prováděcí pravidla k některým ustanovením dohody 
 
 

Článek 1: Oblast působnosti dohody 
 
Ke dni podpisu dohody jsou subjekty podle článku 1 tyto subjekty: 
 
– Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, 
– Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, 
– Evropská agentura pro životní prostředí, 
– Evropská nadace odborného vzdělávání, 
– Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 
– Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
– Odrůdový úřad Společenství, 
– Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků, 
– Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, 
– Evropský policejní úřad, 
– Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, 
– Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie, 
– Evropská agentura pro obnovu, 
– Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 
– Evropská agentura pro námořní bezpečnost, 
– Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 
– Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací, 
– Eurojust. 
 
Smluvní strany budou informovány o veškerých změnách v tomto seznamu. 
 
 
Článek 7: Paušální náhrada cestovních výdajů 
 
Nárok na paušální náhradu cestovních výdajů vzniká, jestliže smluvní konferenční tlumočník 
(AIC), jehož místo podnikání se nachází mimo místo výkonu smluvních povinností, musí 
cestovat v den předcházející prvnímu dni smluvního období nebo se může vrátit do svého 
místa podnikání až po 24:00 hodin posledního dne smluvního období. 
 
Nárok na tuto náhradu nicméně nevzniká, je-li smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi 
poskytnuta na tento den denní odměna (článek 6 dohody) z rozpočtu Společenství. 

Má-li smluvní konferenční tlumočník dvě smlouvy na dvě po sobě následující smluvní období 
s dvěma orgány pro dvě různá místa výkonu smluvních povinností, je mu poskytnuta stejná 
odměna, jako kdyby přesun na druhé místo výkonu smluvních povinností proběhl v rámci 
jednoho orgánu. 
 
 
Článek 9: Denní příspěvek 
 
Vzdálenost 60 km (místní oblast) se stanoví na základě oficiálních údajů o nejkratší trase 
poskytnutých železniční společností. Nárok na dodatečný denní příspěvek ve výši jednoho 



denního příspěvku vzniká, jestliže smluvní konferenční tlumočník nemůže opustit místo 
výkonu smluvních povinností v poslední den smluvního období. 
Nemůže-li smluvní konferenční tlumočník získat předem zaplacenou jízdenku od schválené 
agentury, je mu na jeho žádost vyplacen denní příspěvek předem. 
 
Jestliže smluvní konferenční tlumočník v místě výkonu smluvních povinností onemocní, 
denní příspěvek je mu rovněž vyplacen a obdrží náhradu výdajů za hotel. 
 
Orgány proplatí věrnostní kartu „hotel“ ve výši její ceny poté, co vyčerpané výhody dosáhnou 
výše této částky. 
 
 
Článek 10: Náhrada cestovních výdajů 
 
a) Smluvní konferenční tlumočník si pro účely použití článku 10 dohody může zvolit 

dopravní prostředek nebo prostředky pro cestu tam a zpět mezi místem podnikání 
a místem výkonu smluvních povinností. V případě všech cest na vzdálenost větší než 
300 km má smluvní konferenční tlumočník právo cestovat letadlem. Tlumočník 
stanoví trasu a čas svých cest za účelem plnění smluv uzavřených s jedním či více 
orgány, přičemž náhrada cestovních výdajů a případné příspěvky se s výjimkou 
případů vyšší moci omezí na nejpřímější trasu a na dopravní prostředek, u nějž jsou 
výdaje co nejvíce přiměřené jejich účelu. 

 
b) Může-li smluvní konferenční tlumočník získat předem zaplacenou jízdenku či letenku 

od schválené agentury (dále jen „agentura“), není mu na náhradu cestovních výdajů 
poskytnuta žádná záloha; v tomto případě se platba odměny (100 %) a denní odměny / 
denních odměn uskuteční do pěti pracovních dnů od posledního dne smluvního 
období. 

 
 Ve všech ostatních případech se, po předložení žádosti, nahrazují cestovní výdaje ve 

formě zálohy (podle ustanovení článku 10 dohody). 
 
c) Využití služeb agentury je nepovinné.  
 
d) V případě přijetí zvláštních ustanovení o zasedáních mimo obvyklá pracoviště orgánů 

vztahujících se na úředníky a zaměstnance platí tatáž zvláštní ustanovení i pro smluvní 
konferenční tlumočníky, kteří pracují v témže týmu a jejichž místo podnikání se 
nachází na jednom z těchto pracovišť. Tito tlumočníci budou o takových zvláštních 
ustanoveních informováni co nejdříve a v každém případě v dostatečném předstihu. 

 
 
1. Podmínky náhrady výdajů na základě předložení dokladů o vzniklých cestovních výdajích 
 
– Cesta letadlem:  
a) Od vzdálenosti 300 km nebo u vzdálenosti do 300 km v případě, že celkové náklady 

na cestu letadlem jsou nižší než náklady na cestu vlakem, na základě letenky IATA, 
která je vratná a za poplatek je možné ji vyměnit, – přičemž čas přepravy je v souladu 
povinnostmi stanovenými ve smlouvě – včetně letištních poplatků a nákladů na 
přepravu veřejnou hromadnou dopravou mezi letištěm a centrem města, přičemž pro 
tyto náklady není třeba zvláštní doklad.  



 
 Po předložení částečně flexibilní letenky, která je vratná a za poplatek je možné ji 

vyměnit, je smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi náhrada poskytnuta automaticky, 
aniž by musel předkládat další doklady. 

 
Tlumočníkovi se umožňuje zakoupení letenky vyšší třídy v těchto případech: 
i) částečně flexibilní tarif není zaveden, 
ii) částečně flexibilní tarif již není možné využít z těchto důvodů: 

– krátkodobá pracovní smlouva 
– změna smlouvy a/nebo místa výkonu smluvních povinností 
– změna programu a letu na žádost nebo se souhlasem příslušného útvaru. 

 
V těchto případech je smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi automaticky nahrazena 
letenka vyšší třídy. Ve všech ostatních případech tlumočník předkládá veškeré 
doklady, které opravňují nárok na přepravu vyšší třídou. 

 
b) Orgány uhradí veškeré výdaje plynoucí ze změny programu a/nebo smlouvy, a/nebo 

zrušení smlouvy, nesou-li za tuto skutečnost zodpovědnost, a rovněž v případě vyšší 
moci či onemocnění smluvního konferenčního tlumočníka. Stejný postup se uplatní 
v případě úmrtí nebo onemocnění blízké osoby tlumočníka v souladu s podmínkami 
stanovenými pro úředníky orgánů. 

 
c) V případě letu delšího než čtyři hodiny a mimo geograficky vymezenou Evropu je 

proplacena letenka obchodní třídy.  
 
d) Okružní letenka: proplácí se do výše zpáteční letenky mezi místem podnikání 

a místem výkonu smluvních povinností. 
 
 
– Cesta vlakem: plné jízdné za první třídu, zvláštní vlaky a lůžkové vozy s dvoulůžkovými 
kupé. Orgány proplatí předplatné ve výši jeho ceny poté, co vyčerpané výhody dosáhnou výše 
této částky. 
 
– Cesta vozem: na základě jízdného za cestu vlakem po nejpřímější trase. 
 
 
2. Doklady 
 
a) Jako doklad se uznává: 
 
– letenka, útržek nebo doklad o rezervaci a zaplacení elektronické letenky doplněný 
palubními vstupenkami, 
 
– vlaková jízdenka v případě výkonu smluvních povinností u orgánů, které tento doklad 
vyžadují od svých úředníků, nebo čestné prohlášení tlumočníka, že cestoval vlakem, pokud 
podle přepravních podmínek musí cestující jízdenku po skončení cesty odevzdat, 
 
– čestné prohlášení tlumočníka, že cestoval soukromým vozem; vzniká-li při cestování vozem 
nárok na paušální náhradu cestovních výdajů, prokáže smluvní konferenční tlumočník 
jakýmkoli vhodným způsobem, že vozem cestoval,  



 
– obecně jakýkoli doklad, který orgán, s nímž smluvní konferenční tlumočník uzavřel 
pracovní smlouvu, vyžaduje od svých úředníků nebo zaměstnanců. 
 
b) Doklady musí obsahovat tyto údaje: 
 
– název dopravce, 
 
– datum vystavení a konce platnosti jízdenky nebo letenky spolu s údajem o ceně a měně, 
 
– uvedení místa výkonu smluvních povinností jako místa příjezdu nebo příletu před začátkem 
smluvního období a jako místa odjezdu nebo odletu po skončení smluvního období, 
 
– popřípadě jméno smluvního konferenčního tlumočníka. 
 
 
Článek 12: Cestování na velkou vzdálenost a náročné služební cesty 

1. Cesty na velkou vzdálenost 

a) V případě Parlamentu a Komise 

Vyskytuje-li se v rámci cesty časový posun o více než čtyři hodiny a/nebo přesun na 
druhou polokouli, je smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi poskytnut jeden volný den 
v místě služební cesty před začátkem oficiálního smluvního období.  

Je-li smluvní konferenční tlumočník smluvně vázaný nazítří po návratu ze služební cesty 
na velkou vzdálenost, není přidělen k výkonu povinností na zasedání. 

Není-li v takový den tlumočník smluvně vázaný, obdrží nicméně paušální vyrovnávací 
náhradu (článek 7a dohody). 

b) V případě Soudního dvora 

Nepoužívá se. 
 
 
2. Náročné služební cesty 

a) V případě Komise 

Obsahuje-li služební cesta, v rámci níž dochází k více přesunům, více než dvanáct hodin 
on duty, obdrží tlumočník vyrovnání. Toto vyrovnání se poskytuje ve výši paušální 
vyrovnávací náhrady (článek 7a dohody) na den obsahující více než dvanáct hodin on 
duty. 

b) V případě Parlamentu 

Ustanovení, která se používají pro stálé tlumočníky, se použijí obdobně1. 

c) V případě Soudního dvora 
                                                 
1 Ustanovení pro stálé tlumočníky nejsou v roce 2008 k dispozici. 



Nepoužívá se. 
 
 
Článek 16: Nemocenské a úrazové pojištění 
 
Pojistné hradí ze dvou třetin příslušný orgán a z jedné třetiny smluvní konferenční tlumočník. 
 
 
Článek 18: Lhůty splatnosti 
 
V případě nedodržení lhůty splatnosti podle písmene a) zaviněním orgánu vyrozumí tento 
orgán neprodleně dotčenou profesní delegaci. 
 
Lhůta splatnosti počíná dnem, kdy administrativní útvar obdržel doklady od tlumočníka 
vyžadované. 
 
Úroky z prodlení se řídí ustanoveními finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel. 
 
 
Článek 19: Revize dohody a konzultace 
 
Členové delegace ve smluvním vztahu s některým z orgánů Evropské unie jsou oprávněni 
účastnit se konzultací. 
 
 
Článek 20: Profesní delegace 
 
V souladu s platnou praxí jsou členové profesní delegace na dobu jednání profesní delegace 
s dotčeným orgánem uvolněni ze služby. 
 
Toto ustanovení platí rovněž pro přípravu těchto jednání, přičemž časový rozvrh je 
předmětem dohody mezi dotčenými útvary a členy delegace.  
 
 
Článek 24: Pravidla pro přidělování tlumočníků k výkonu povinností a složení týmů 

1. Smluvní konferenční tlumočníci jsou k dispozici orgánu, s nímž uzavřeli pracovní smlouvu, 
v čas, který jim sdělilo přijímající oddělení. V případě, že jim čas nebyl sdělen, jsou orgánu 
k dispozici od 9:00 hodin prvního dne smluvního období.  

2. V případě Komise 

 a) V poslední den smluvního období jsou smluvní konferenční tlumočníci, kteří se 
mohou dopravit do svého místa podnikání před půlnocí, pokud opustí Brusel nejdříve 
v 19:30 hodin, uvolněni dvě hodiny před pravidelným odletem posledního letadla 
nebo 45 minut před pravidelným odjezdem posledního vlaku, i v případě, že zasedání, 
na něž byli přiděleni, ještě neskončilo;  

 b) V poslední den smluvního období platí pro smluvní konferenční tlumočníky, jejichž 
místo podnikání se nachází v místě výkonu smluvních povinností, toto: 



  1) jsou uvolněni nejpozději ve 21:00 hodin; 

 2) může na ně být, pokud o to požádají před začátkem smluvního období, uplatněn 
obdobně odst. 2 písm. a), aby mohli následující den dostát svým závazkům na 
jiném místě. 

3. V případě Soudního dvora 

Pokud z důvodů problémů v rozvrhu Soudního dvora odjezd z Lucemburku nemůže být 
zaručen v poslední den smluvního období, s ohledem na odjezdy vlaků a odlety letadel, 
tlumočník zakoupí jízdenku nebo letenku, která mu umožní opustit Lucemburk v den 
následující po posledním dni smluvního období; obdrží paušální náhradu cestovních 
výdajů, denní odměnu a náhradu výdajů za hotel nebo paušální částku na ubytování.  

Tlumočník nicméně může se souhlasem oddělení pro plánování opustit Lucemburk 
v poslední den smluvního období, pokud mu délka soudního jednání, během kterého 
vykonává smluvní povinnosti, umožní dopravit se do svého místa podnikání před 24:00 
hodin. Soudní dvůr hradí veškeré poplatky spojené s výměnou jízdenky či letenky 
a rovněž poplatky za případné zrušení hotelové rezervace. 

4. Zajištěný volný večer. V případě Komise: 

Komise zavádí systém, který umožňuje smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi evidenci 
v registru zajištěných volných večerů, který vede oddělení pro plánování. Oddělení pro 
plánování vede tento registr tak, aby se smluvní konferenční tlumočníci mohli zaevidovat 
dva týdny předem. Pokud oddělení pro plánování z důvodu služebních potřeb nemůže 
vyhovět žádosti o zajištěný volný večer, bude dotčenému smluvnímu konferenčnímu 
tlumočníkovi nejméně jeden týden předem sděleno odůvodněné odmítnutí.   

 
_____________________ 


