
 

 
Překladatelé EP  
 
V žádné jiné instituci nejsou požadavky na překladatele, které zahrnují počítačovou gramotnost, 
psychickou pružnost, jazykovou rozmanitost, rychlost překládání a obeznámenost s aktuálním 
děním, tak náročné jako v Parlamentu. Úkolem Parlamentu je měnit právní předpisy – velká část 
zdrojových textů tak má podobu pozměňovacích návrhů a obvykle je třeba je přeložit v krátké 
lhůtě. S tím se pojí další nároky, neboť překladatel musí být schopen se rychle zorientovat 
v kontextu a pochopit, jak předkládaná změna do tohoto kontextu zapadá. 
 
Naši překladatelé jsou obvykle lidé s důkladnou znalostí cizích jazyků a dokonalým 
zvládnutím mateřského jazyka. Nemusejí však být nutně profesí jazykovědci. Mnozí naši 
překladatelé vystudovali jiné obory a mají velmi různorodé profesní zkušenosti. Při překládání 
textů na nejrůznější témata tak disponují velmi cennými odbornými znalostmi.  

 
Systém pivotních jazyků 
 

Parlamentní překladatelé překládají všechny druhy dokumentů z různých zdrojových jazyků do 
své mateřštiny. S nárůstem počtu jazykových kombinací na 552 však není vždy možné překládat 
přímo ze zdrojového jazyka do všech cílových jazyků, a to zejména tehdy, týká-li se překlad 
méně používaných jazyků. Řešení této situace přináší systém tzv. pivotních jazyků, který 
Parlament používá od roku 2004: text se nejdříve přeloží do angličtiny, francouzštiny nebo 
němčiny a poté z tohoto jazyka do jazyků ostatních. Pivotními jazyky by se brzy mohly stát další 
frekventované jazyky EU, konkrétně španělština, italština a polština. 

 
Externí zajišťování služeb 
  

GŘ pro překlad musí reagovat na stále rostoucí míru poptávky, a proto má možnost zadávat 
neprioritní texty k překladu externím dodavatelům. Zadávání překladů externím dodavatelům 
se odvíjí od druhu dokumentů a míry pracovní zátěže. Dovolují-li to interní zdroje, jsou 
dokumenty s vysokou prioritou, tedy legislativní dokumenty a dokumenty, o nichž se bude 
hlasovat v plénu, překládány interně. Jiné druhy dokumentů, zejména texty administrativního 
charakteru, jsou často zadávány externistům. Externě je překládáno asi 30 % dokumentů 
určených k překladu. 

 
Technologie ve službách překladu 
 

Překladatelé pracující v Parlamentu mají k dispozici celou řadu nástrojů a technologií, které 
urychlují proces překladu, snižují riziko lidských chyb a využíváním překladových pamětí 
a zapojením dokumentových a terminologických databází zlepšují jednotnost překladu. 
Pravidelně jsou vyvíjeny nové překladové nástroje, tak aby odpovídaly požadavkům na moderní 
překladatelskou službu a dále zvyšovaly kvalitu překladatelské práce.  
 


