
 
DOHODA O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH 

A FINANČNÍM REŽIMU SMLUVNÍCH KONFERENČNÍCH TLUMOČNÍKŮ1 
PŘIJATÝCH ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE 

 
opatřená poznámkami dne 13. října 2004 po přijetí nařízení Rady (ES, Euratom) 

č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 kterým se mění služební řád úředníků 
a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, 

(R.A.A.A.) který vstoupil v platnost dne 1. května 2004 
_______ 

 
 

Evropský parlament, Komise a Soudní dvůr jednající jménem orgánů a institucí Evropských 
společenství na jedné straně; 
 
Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC), jež byla pověřena profesními 
sdruženími tlumočníků uznávanými za reprezentativní ve smyslu výzvy k vyjádření zájmu na 
straně druhé; 
 
vzhledem k výsledkům výzvy k vyjádření zájmu (AMI) zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropských společenství č. C 256 ze dne 14. srpna 1998; 
 
vzhledem k pověřením k vyjednávání poskytnutým smluvními konferenčními tlumočníky 
(AIC), kteří jsou schváleni orgány a profesními sdruženími tlumočníků uznávanými za 
reprezentativní ve smyslu výzvy k vyjádření zájmu; 
 
vzhledem k návaznosti dohod uzavřených mezi AIIC a orgány od 1. ledna 1969, zejména 
pokud jde o ustanovení v oblasti sociální ochrany; 
 
vzhledem ke způsobu, kterým od roku 1952 smluvní konferenční tlumočníci přispívají 
k pokrytí potřeb orgánů; 
 
vzhledem k tomu, že smluvní konferenční tlumočníci podléhají dani Společenství podle 
nařízení Rady 260/68; 
 
vzhledem k ustanovením článku 902 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
 
se dohodly takto: 
 
 
Článek 1: Oblast působnosti dohody 
 
Tato dohoda se bez ohledu na místo výkonu smluvních povinností uplatňuje na smluvní 
konferenční tlumočníky zaměstnané Evropským parlamentem nebo Komisí či Soudním 
dvorem pro jejich vlastní potřebu a ve prospěch ostatních orgánů a subjektů Evropské unie 
                                                 
1 Vzhledem k ustanovení článku 78 (používanému do 31. prosince 2006) a článku 9 (používanému od 
1. ledna 2007) pracovního řádu ostatních zaměstnanců se označení „IAS“ („pomocný tlumočník“) 
 a „IFL“  („nezávislý tlumočník“) nahrazují označením „AIC“ („smluvní konferenční tlumočník“). 
 
2 Článek 78 do 31. prosince 2006. 
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a institucí, které se řídí právními předpisy Společenství a jsou založeny smlouvami nebo aktem 
Společenství sekundárního práva (dále jen „orgány“). 
 
Pracovní poměr se uzavírá za podmínek stanovených v předpisech, které se týkají smluvních 
konferenčních tlumočníků a jsou použitelné pro orgán, pro nějž tito tlumočníci vykonávají své 
služby. 
 
Tato dohoda má všeobecnou působnost a není omezena na žádnou geografickou oblast. 
 
Všechny smluvní strany zajistí v rámci svých pravomocí dodržování všech ustanovení a jejich 
řádné provádění. 
 
 
Hlava I: Všeobecné podmínky pro uzavření pracovního poměru se smluvními 
konferenčními tlumočníky 
 
Článek 2: Podmínky pro uzavření pracovního poměru 
 
Každý začínající smluvní konferenční tlumočník3 akreditovaný poté, co vstoupily v platnost 
změny dohody, a přijatý do pracovního poměru podle článku 1 druhého pododstavce této 
dohody musí pro orgány odpracovat 250 pracovních dní; pak bude uznán jako zkušený 
tlumočník. 
 
 
Článek 2a: Doložka o důvěrnosti 

Smluvní konferenční tlumočníci jsou povinni bezvýhradně a zcela zachovávat profesní 
tajemství. Profesní tajemství nesmí být sděleno žádné osobě a vztahuje se na vše, co se 
tlumočník dozvídá při vykonávání svého povolání na neveřejných zasedáních. 
 
 
Článek 3: Konsekutivní tlumočení 

Vzhledem k tomu, že ovládání konsekutivního tlumočení je zásadním prvkem povolání 
konferenčního tlumočníka, je na zasedáních orgánů každý smluvní konferenční tlumočník 
povinen vykonávat tuto formu tlumočení. Tato povinnost se neuplatňuje v případě řádně 
potvrzeného tělesného postižení. 
 
 
Článek 4: Další odborné a jazykové vzdělávání 
 
Smluvní konferenční tlumočníci, kteří pro orgány pravidelně pracují, se mohou, za 
předpokladu, že je to slučitelné s požadavky na řádný chod útvarů, účastnit kurzů pro 
prohlubování odborných a jazykových dovedností (zejména kurzů zaměřených na používání 
informačních technologií umožňujících přístup k terminologickým databázím), které tyto 
orgány pořádají pro své úředníky a zaměstnance. 

                                                 
3 Viz příloha rozhodnutí přijatého společnou dohodou dne 20. června 2001 zástupci Evropského parlamentu, 
Komise, Soudního dvora a Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků, pokud jde o výklad pojmu 
„začínajícího“ tlumočníka, přičemž výjimky uvedené v předposledním odstavci uvedeného rozhodnutí se týkají 
všech nedostatečně pokrytých jazyků. Tato příloha tvoří nedílnou součást této dohody. 
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Smluvní konferenční tlumočníci mají nárok na studijní stipendia za podmínek, které stanoví 
orgány. Smluvní konferenční tlumočníci jsou o těchto podmínkách náležitým způsobem 
informováni.  
 
Článek 5: Politika přijímání zaměstnanců 
 
Orgány se v zájmu obou stran v maximální možné míře snaží zachovávat trvalé postupy ve své 
politice přijímání zaměstnanců, zaměstnávat tlumočníky přímo a individuálně a vyhýbat se 
veškerému náhlému ukončení pracovního poměru. 
 
 
Hlava II: Finanční režim 
 
Článek 6: Denní odměna 
 
Výše odměny za jeden odpracovaný den pro zkušeného smluvního konferenčního tlumočníka 
je stanovena podle odměny úředníka platové třídy AD12 a platového stupně 54 působícího 
v Bruselu. Je stanovena na dvacetinu základního platu úředníka této platové třídy vynásobenou 
koeficientem 0,9392638. 
 
Výše odměny za jeden odpracovaný den pro začínajícího smluvního konferenčního tlumočníka 
je stanovena na 72 % odměny zkušeného smluvního konferenčního tlumočníka. 
 
Generální ředitelství pro tlumočení neprodleně informuje ostatní smluvní strany této dohody 
o změnách týkajících se odměn, které vycházejí z výše uvedených ustanovení. 
 
 
Článek 7: Paušální náhrada cestovních výdajů 
 
Výše paušální náhrady cestovních výdajů se rovná polovině denní odměny. 
 
Podmínky poskytnutí této náhrady jsou uvedeny v prováděcích pravidlech. 
 
 
Článek 7a: Paušální vyrovnávací náhrada 
 
Výše paušální vyrovnávací náhrady se rovná polovině denní odměny. 
 
Tato náhrada je vyplácena v případě cestování na velkou vzdálenost nebo v případě služební 
cesty, v rámci níž dochází k více přesunům. 
 
 
Článek 8: Daně 
 
Odměny vyplácené smluvním konferenčním tlumočníkům podléhají dani Společenství podle 
nařízení Rady 260/68 a v oblasti působnosti článku 13 protokolu o výsadách a imunitách jsou 
osvobozeny od vnitrostátního zdanění. 

                                                 
4  Platová třída A*12 a platový stupeň 5 do 30. dubna 2006. 
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Článek 9: Denní příspěvek 
 
Pokud smluvní konferenční tlumočník vykonává smluvní povinnosti mimo místní oblast, tedy 
více než 60 km od svého místa podnikání, pobírá příspěvek, který se rovná dennímu příspěvku 
na služební cestu úředníků orgánu, který ho přijal do pracovního poměru. Smluvnímu 
konferenčnímu tlumočníkovi jsou na základě předložení hotelového účtu a do výše horní 
hranice stanovené pro uvedené úředníky proplaceny výdaje za hotel. 
 
Smluvní konferenční tlumočník popřípadě pobírá dodatečný denní příspěvek. 
 
 
Článek 10: Náhrada cestovních výdajů 
 
Smluvní konferenční tlumočníci, jejichž místo pobytu se nenachází v místní oblasti, dbají při 
cestování na to, aby výdaje byly co nejvíce přiměřené jejich účelu. Vzniklé nezbytné cestovní 
výdaje se proplatí na základě předložení stanovených dokladů.  
Poskytuje-li se náhrada ve  formě zálohy, vyplatí se ve měně, ve které byla jízdenka či letenka 
zaplacena. 
 
 
Článek 11: Nepracovní dny 
 
V případě, že časový interval (nejvýše tři dny) mezi dvěma po sobě následujícími smluvními 
povinnostmi neumožní smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi návrat do jeho místa 
podnikání, jsou mu za každý takový nepracovní den vyplaceny dvě třetiny odměny stanovené 
v článku 6 a denní příspěvek stanovený v článku 9. 
 
Toto pravidlo lze uplatnit i na smluvní konferenční tlumočníky, kteří upřednostňují setrvání 
v místě výkonu smluvních povinností, za předpokladu, že částky stanovené v předchozím 
pododstavci nepřesáhnou cenu jízdenky, letenky či lodního lístku a výši příslušných příspěvků. 
 
Žádost o použití tohoto článku musí být předložena před začátkem nepracovních dní smluvním 
konferenčním tlumočníkem, který upřednostňuje setrvání v místě výkonu smluvních 
povinností, přijímacímu oddělení / přijímacím oddělením. 
 
 
Článek 12: Cestování na dlouhou vzdálenost a služební cesty, v rámci nichž dochází k více 
přesunům 

Pro tyto specifické služební cesty jsou stanoveny náhrady. Jsou uvedeny v prováděcích 
pravidlech k určitým ustanovením této dohody. 
 
 
Článek 13: Místo podnikání 
 
Pro účely použití ustanovení této hlavy může smluvní konferenční tlumočník mít pouze jedno 
místo podnikání. Toto místo podnikání se nahlásí nejpozději při uzavření první smlouvy; každá 
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změna musí být oznámena písemně a může se vztahovat pouze na nepřetržitá období trvající 
nejméně šest měsíců. 
 
V zásadě je místo podnikání výchozím místem a/nebo místem návratu smluvního 
konferenčního tlumočníka při cestě do místa a/nebo z místa výkonu smluvních povinností. 
 
Místo podnikání smluvního konferenčního tlumočníka5 se uvádí v jeho životopisu 
zpřístupněném pro uživatele internetových stránek generálního ředitelství pro tlumočení6. 
 
 
Článek 14: Vypovězení pracovní smlouvy 
 
Pokud dojde k vypovězení pracovní smlouvy smluvního konferenčního tlumočníka nejméně 60 
dní před stanoveným datem, nemá smluvní konferenční tlumočník právo na žádnou odměnu 
ani náhradu. 
 
V případě, že přijímací oddělení vypoví pracovní smlouvu méně než 60 dní přede dnem jejího 
plnění, vzniká nárok na plnou odměnu za každý den, na který se vztahovala vypovězená 
smlouva, přičemž jsou vyloučeny jakékoli další náhrady. 
 
 
Hlava III: Sociální a zdravotní pojištění 
 
Článek 15: Důchodové a životní pojištění 
 
Za zaměstnané smluvní konferenční tlumočníky jsou odváděny příspěvky na důchodové 
a životní pojištění. Za tímto účelem se smluvní konferenční tlumočníci stanou pojištěnci 
u některého Komisí schváleného subjektu sociálního zabezpečení. 
 
Příspěvky se skládají ze dvou částí: 
 
– první, ve výši 16,50 % denní odměny a případně paušální náhrady cestovních výdajů, hradí 
orgán, který smluvního konferenčního tlumočníka zaměstnává, 
 
– druhou tvoří 8,25 % denní odměny a případně paušální náhrady cestovních výdajů a od 
částky odměny se odečítá. 
 
Pokud řádně vyzvaný smluvní konferenční tlumočník neoznámí Komisi, kterému subjektu 
sociálního zabezpečení má příspěvky na důchodové a životní pojištění odvádět, je výše 
příspěvku na důchodové a životní pojištění skládající se z části hrazené zaměstnavatelem 
a z části odpočítané z odměny smluvního konferenčního tlumočníka odvedena subjektu 
sociálního zabezpečení vybranému Komisí. 
 
 
Článek 16: Nemocenské a úrazové pojištění 
 
                                                 
5 AIIC prohlašuje, že místo podnikání jeho členů je to, které je uvedeno v databázi této asociace přístupné na 
internetu. 
6 Případné sdělení místa podnikání nesmí být v rozporu s předpisy o přístupu k osobním údajům (nařízení ES 
č. 45/2001). 



 6

Komise uzavírá pojistnou smlouvu, aby smluvní konferenční tlumočníci byli pojištěni pro 
případ úrazu, nemoci a tím způsobených finančních ztrát, k nimž by došlo během pracovních 
a cestovních dní ve prospěch Evropské unie i po dobu nepracovních dní uvedených výše 
v článku 117. 
 
Orgány odvedou za každý den, během kterého pro ně smluvní konferenční tlumočník pracuje, 
příspěvek na náklady pojištění. 
Pojistná smlouva umožňuje smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi, který si to přeje, pojistit 
se bez finančního příspěvku orgánů i pro dny, ve kterých pro Unii nepracuje. 
 
Komise projedná se všemi smluvními stranami této dohody provozní část výzev k předkládání 
návrhů, které vyhlásí za účelem uzavření nebo prodloužení pojistných smluv. 
 
 
Hlava IV: Způsoby plateb 
 
Článek 17: Používání eura 
 
Platby splatných částek smluvnímu konferenčnímu tlumočníkovi nebo v jeho prospěch se 
uskutečňují bankovním převodem v eurech. V případě, že by platba uskutečněná v eurech 
způsobovala v příslušné zemi těžkosti, bude se Komise snažit vyřešit je v co nejkratší době 
a mezitím použije měnu, kterou obvykle používá při finančním styku s touto zemí. 
 
 
Článek 18: Lhůty splatnosti 
 
Platby se uskuteční 
 
1) do čtyř týdnů od soboty týdne, ve kterém byl odpracován poslední pracovní den, pokud jde 
o odměny, příspěvky a náhrady, po odečtení příspěvku, který má být vyplacen pojišťovací 
společnosti, u níž je smluvní konferenční tlumočník pojištěn, podílu smluvního konferenčního 
tlumočníka na pojistném na nemocenské a úrazové pojištění a popřípadě podílu na příspěvcích 
a náhradách hrazených jiným orgánem nebo třetí osobou; 
 
2) do osmi týdnů od soboty týdne, ve kterém byl odpracován poslední pracovní den, pokud jde 
o příspěvek na důchodové a životní pojištění. 
 
Komise vyplatí třetí pracovní den prvního týdne, který následuje po týdnu, během kterého byly 
vykonány služby, zálohu ve výši 80 % odměny. 
 
 
Hlava V: Vztahy mezi smluvními stranami 
 
Článek 19: Revize dohody a konzultace 
 

                                                 
7  Pojištění pro nepracovní dny uvedené v článku 11 vstoupí v platnost až dnem 1. března 2005. 
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Mezi stranami dojde ke konzultaci v případě, že by se zvažovaly změny dohody nebo jejích 
příloh. Změny vstoupí v platnost teprve dnem, ve kterém budou přijaty ve formě písemného 
dodatku. 
 
Ke konzultacím dochází na základě žádosti jedné ze stran za účelem přezkoumání prováděcích 
pravidel této dohody a umožnění vzájemné výměny informací. 
 
Pokud je podána žádost o konzultaci nebo se konzultace připravuje, sdělí každá strana straně 
druhé složení delegace, která ji zastupuje. Tyto delegace se setkají nejpozději šest týdnů po 
oznámení žádosti. Strany se zavazují přijmout veškerá nezbytná opatření za účelem co možná 
nejrychlejšího dosažení dohody. 
 
 
Článek 20: Profesní delegace 
 
Každý smluvní orgán určí profesní delegaci, která je pověřena sledovat provádění dohody. 
Profesní delegace předá každému orgánu seznam svých členů. Orgány usnadní delegacím 
jejich úkol zejména tím, že určí zástupce zodpovědného za příslušnou záležitost. Zasedání se 
konají na žádost delegace nebo dotčeného orgánu. 
 
 
Článek 21: Odborové záruky 
 
Smluvní orgány dohody se zavazují, že se při přijímání nedopustí žádného druhu diskriminace 
vůči členům vyjednávající delegace a profesních delegací nebo vůči smluvním konferenčním 
tlumočníkům, kteří vykonávají jakoukoli jinou zastupitelskou funkci. 
 
 
Článek 22: Výklad dohody 
 
Každý spor týkající se výkladu této dohody se řeší rozhodčím řízením, pokud nemohl být 
vyřešen v rámci konzultací podle článku 19. 
 
Za tímto účelem určí každá strana do čtyř týdnů od oznámení žádosti strany, která se odvolává 
na postup rozhodčím řízením, aniž je dotčena tato dohoda a její přílohy, jednoho rozhodce. 
 
Tito dva rozhodci určí do tří týdnů třetího rozhodce, který nemá a neměl spojitost s žádnou ze 
stran. Tito tři rozhodci tvoří sbor rozhodců, který musí během deseti týdnů ode dne svého 
vzniku rozhodnout spor podle postupů, které pokládá za nejvhodnější. Nedojde-li k určení 
některého rozhodce ve výše uvedené lhůtě, je tento rozhodce určen předsedou Soudního dvora 
Evropských společenství. 
 
 
Hlava VI: Řešení individuálních sporů 
 
Článek 23: Opravné prostředky 
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Podle článku 1178 pracovního řádu ostatních zaměstnanců platí pro individuální spory pravidla 
stanovená v hlavě VII pracovního řádu. 
 
 
Hlava VII: Pracovní podmínky 
 
Článek 24: Pravidla přidělování tlumočníků k výkonu smluvních povinností a složení týmů 
 
Pravidla přidělování smluvních konferenčních tlumočníků k výkonu smluvních povinností 
a pravidla pro složení týmů jsou tatáž pravidla, která se uplatňují v případě tlumočníků-
úředníků orgánu, pro jehož potřeby byly smluvní konferenční tlumočníci přijati, s výhradou 
ustanovení o posledním dni smluvního období. 
 
Orgány stanoví a řídí přijímání a program přidělování smluvních konferenčních tlumočníků 
k výkonu smluvních povinností tak, aby byla zaručena kvalita a omezen počet 
zprostředkujících jazyků. 
 
Ustanovení druhého a třetího pododstavce článku 19 se plným právem uplatní v případě změn 
jazykového režimu Evropské unie nebo pravidel, kterými se řídí přidělování stálých 
tlumočníků. 
 
 
Článek 25: Místo výkonu smluvních povinností 
 
Místo výkonu smluvních povinností smluvního konferenčního tlumočníka je stanoveno 
v pracovní smlouvě. 
 
V případě nutných služebních potřeb si orgán vyhrazuje možnost po dohodě s tlumočníkem 
změnit orgán nebo místo výkonu smluvních povinností uvedené ve smlouvě. Smluvní 
konferenční tlumočník může být přidělen k výkonu smluvních povinností ve svém místě 
podnikání v případě, že by došlo ke zrušení smluvních povinností mimo místo jeho podnikání. 

 
 
Článek 26: Dokumentace 
 
Orgány poskytnou smluvním konferenčním tlumočníkům, kteří vykonávají smluvní povinnosti 
při zasedáních těchto orgánů, veškerou dostupnou dokumentaci nezbytnou pro jejich práci. 
 
 
Článek 27: Technické zařízení 
 
V případě budování nebo zkvalitňování svého technického zařízení se orgány zavazují 
dodržovat normy a specifikace ISO a CIE a popřípadě normy a specifikace přijaté na základě 
společné dohody s příslušnými zastupujícími subjekty stálých tlumočníků a smluvních 
konferenčních tlumočníků. 
 

                                                 
8  Článek 73 do 31. prosince 2006. 
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Orgány usilují o dodržování stejných norem a specifikací během zasedání, která se konají 
mimo jejich budovy. Smluvní konferenční tlumočníci zároveň nepřijímají práci v zařízeních, 
která orgány odmítají pro nesoulad s těmito normami a specifikacemi. 
 
Pokud jde o nové technologie, smluvní strany zaručí, v co největší míře a aniž by byla dotčena 
ustanovení článku 27b, dodržování „Zákoníku pro používání nových technologií v oblasti 
konferenčního tlumočení“. 
 
 
 
Článek 27a: Tlumočení na dálku 

Plným právem se uplatňují ustanovení interinstitucionální dohody o ustanoveních, která se 
uplatňují pro tlumočení na dálku, uzavřené mezi zástupci administrativních útvarů Soudního 
dvora, Evropského parlamentu a zástupci Evropské komise na jedné straně a zástupci 
tlumočníků-úředníků, smluvních konferenčních tlumočníků Soudního dvora a Evropského 
parlamentu a, v případě Komise, odborových a profesních organizací a zástupci smluvních 
konferenčních tlumočníků na straně druhé. 

 
Článek 27b: Ochrana práv smluvních konferenčních tlumočníků a doložka o vyloučení 
odpovědnosti 
 
Je-li tlumočení zaznamenáno a poskytnuto veřejnosti či rozšiřováno, orgány zajistí, aby byl 
prostředek šíření, zejména pokud jde o šíření prostřednictvím internetu, opatřen prohlášením, 
že tlumočení se uskutečňuje s cílem usnadnit komunikaci a nemá být považováno za doslovnou 
reprodukci diskuzí. Uvede se rovněž doložka o vyloučení odpovědnosti, která zdůrazní, že 
tlumočník odmítá veškerou zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, k nimž může 
během tlumočení dojít, za obsah původního projevu nebo informací, z nichž projev vychází, 
nebo za škody, které by použití výsledku procesu tlumočení mohlo způsobit.  
 
 
Hlava VIII: Závěrečná ustanovení 
 
Článek 28: Délka trvání dohody 
 
Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Může být vypovězena jakoukoli stranou 
s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. 
 
V případě vypovězení se plným právem uplatní konzultace podle článku 19. 
 
 
Článek 29: Úprava pravidel 
 
Každý orgán upraví svá pravidla týkající se smluvních konferenčních tlumočníků v souladu 
s touto dohodou. 
 
 
Článek 30: Dokumenty a připojená prohlášení 
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Prováděcí pravidla pro určitá ustanovení této dohody, společné prohlášení smluvních orgánů 
dohody o poskytování technické pomoci v oblasti tlumočení a rozhodnutí ze dne 20. června 
2001 vymezující pojem začínajícího tlumočníka jsou připojené k této dohodě tvoří její nedílnou 
součást. 
 
 
Článek 31: Vstup dohody v platnost 
 
Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. září 1999. 
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V Bruselu dne 28. července 1999 ve čtyřech vyhotoveních. 
 
 
Za orgány a instituce  
Evropských společenství:  
 

Za Mezinárodní asociaci konferenčních 
tlumočníků (AIIC) pověřenou profesními 
sdruženími tlumočníků uznávanými za 
reprezentativní ve smyslu výzvy: 

 
 
 
Za Evropský parlament: 
 
Julian PRIESTLEY  
Generální tajemník  

Malick SY  
Předseda AIIC 

 
 
 
Za Komisi: 
Carlo TROJAN 
Generální tajemník 
 
 
 
Za Soudní dvůr: 
Roger GRASS 
Tajemník 
 
 
Podepsání dohody zástupcem Soudního dvora 
nemůže nijak ovlivnit postoj Soudního dvora 
jako soudního orgánu. 


