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POKYNY PRO EXTERNÍ PŘEKLADATELE 

 

1. DOKUMENTY ÚČETNÍHO DVORA A KONVENCI 
 Lokalizace hypertextových odkazů (URL): hypertextové odkazy na další 

dokumenty, jejichž překlad je k dispozici v rámci domény europa.eu a jejichž adresu 
URL lze lokalizovat záměnou jazykového kódu na „cs“, se lokalizují (např. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14815-2019-INIT/en/pdf 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14815-2019-INIT/cs/pdf). 
Překladatel by se měl zároveň přesvědčit, že takto lokalizovaný odkaz skutečně 
funguje.   

 Odkaz na body: v závorce píšeme s pomlčkou bez mezer, tj. (viz body 4.12–4.13), 
nikoli (viz body 4.12 až 4.13) 

 V odkazech na několik po sobě jdoucích článků předpisů používáme „až“, např.: 
 články 6 až 9 nařízení. 
 Obsah: paragraphs překládáme jako body. 
 Kurzíva: kurzívou píšeme názvy či označení, které ponecháváme v původním jazyce 

(Bundesrechnungshof), a citátová slova, např. de facto, kontroly ex post. 
 Označování doplňujících součástí dokumentů: číslo příloh, rámečků, grafů, obrázků 

apod. uvádíme bez označení č. Tyto odkazy jsou psány malým písmenem (viz příloha 
X). 

 Zkratky: zkratky používané v originálech zpráv EÚD v překladu podle vlastního 
uvážení buď ponecháváme, překládáme, nebo je nepoužijeme vůbec (např. pokud se 
zkratka v textu vyskytuje jen ve velmi omezeném počtu nebo, což se taky stává, 
vůbec). Zvláštní zprávy EÚD obsahují seznam použitých zkratek. Pokud se používá 
anglická nebo francouzská zkratka, je v seznamu vysvětlena v závorce (např.: WTC 
(World Trade Centre)). V seznamu píšeme po zkratce vždy počáteční velké písmeno, i 
když se nejedná o vlastní jméno, které se pak v textu píše s malým písmenem (např. 
GŘ – Generální ředitelství, ale Tuto zprávu předkládají některá generální ředitelství.)  

 Čárky, středníky, tečky ve výčtech: 
I.  Stojí-li před položkami výčtu číslice nebo písmeno, oddělují se body středníkem: 

 Cílem Společenství bude provedení uvedených akcí, zejména: 
 1. objektivního zhodnocení rizik; 
 2. stanovení pravidel; 
 3. akcí týkajících se určitých výrobků; 
  a) zemědělských výrobků; 
  b) veterinárních výrobků. 

II.  Stojí-li před body výčtu odrážka, oddělují se tyto body čárkou: 
 Cílem Společenství je provedení uvedených akcí, zejména: 
 –  objektivního zhodnocení rizik, 
 –  stanovení norem, 
 –  akcí týkajících se určitých výrobků.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14815-2019-INIT/en/pdf
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Pokud jde o dlouhý text v bodě výčtu, můžeme používat středník bez ohledu na grafickou 
podobu výčtu. Někdy v případě dlouhého textu v jednom bodě lze použít i po dvojtečce 
velké písmeno s tečkou na konci bodu výčtu. 
 
 Spojka „a“ na konci výčtu: spojku and v anglickém originále nenahrazujeme českou 

spojkou a. 
 Body odůvodnění, označované (1), (2)…, se citují řadovou číslovkou v číslicích:  

ve 25. bodě odůvodnění 
 Psaní číslovek 1 až 10: číslovky 1 až 10 včetně píšeme ve většině případů slovy.  
 Výraz „figure“: Výraz „figure“, pokud se v dokumentu nevyskytují jiné podobné 

výrazy (chart, photo, diagram etc.), překládáme jako „obrázek“.  
 Dvojtečka: po dvojtečce píšeme vždy malé písmeno bez ohledu na to, zda se jedná o 

větný či nevětný celek. Psaní velkých písmen po dvojtečce ve výčtech se řídí vlastními 
pravidly.  

 Singulár a plurál u téhož větného členu: plurálová koncovka se spojovníkem je 
uvedena v závorce těsně za slovem bez mezery. Pokud je v závorce celé slovo 
v plurálu, závorce předchází mezera.  
Příklad:  
Uchazeč(-i) by měl(-i) předložit svou nabídku do 1. dubna. 
Uchazeč(-i) by měl(-i) předložit svou nabídku (své nabídky) do 1. dubna. 

 Typ see Table 1 below, see figure 2 above ve výroční zprávě a zvláštních zprávách: 
v překladu bez „výše/níže“, tj. jen viz tabulka 1, viz obrázek 2. Důvod: při grafické 
úpravě zpráv pro zveřejnění se někdy tabulky a obrázky ocitají nikoliv pod či nad 
textem jako ve Wordu, ale například vedle textu, příp. na jiné stránce apod. Výrazy 
níže/výše při odkazech na infografiku proto nemusí být relevantní.  

2. PRAVOPIS 

Psaní cizích slov 
Ve slovech zakončených v 1. pádě na skupinu vyslovovanou [-ns, -rs, -ls] v ostatních 
pádech a ve slovech odvozených vyslovovanou [-nz, -rz, -lz] píšeme z, tedy diskurz, kurz, 
dispenz, impulz, impulzní, rekurz, reverz. 
 
Ve slovech s příponou vyslovovanou jako [-izmus] a ve slovech zakončených na [-zmus], 
[-zma] píšeme s: mechanismus, organismus, spasmus, charisma.  
 
Ve slovech, kde se připouští dvojí výslovnost, [s] i [z], píšeme s, tedy diskuse, disertace, 
renesance, resort,  režisér. 
 
Délka samohlásek u slov přejatých z cizích jazyků: platí stejné pravidlo jako pro psaní s/z 
(tedy např. acetylen, benzin, archiv, ofenziva, pasivum, archivní, leukemie, bakterie, 
stadion, balonek, sezona, ortoped). 
(Další podrobnosti – viz pravopisná poznámka k Pravidlům českého pravopisu.) 
 



 

 
3 

Číslovky za-prvé, po-prvé 
Píšeme dohromady, tedy poprvé, podruhé atd. a zaprvé, zadruhé atd. Pokud by číslovka 
byla velmi vysoká, můžeme ji psát zvlášť, např. po sto dvacáté páté. 

3. INTERPUNKCE A TYPOGRAFIE 

Trojtečka 
Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami v  hranatých závorkách (Část 
textu […] a jeho pokračování).  

Pomlčka 
Pomlčku zpravidla píšeme s mezerami (březen  – měsíc knihy). Pomlčka ve smyslu a, až, 
od–do nebo versus/proti se klade bez mezer, nesmí být na začátku ani na konci řádku 
(Otevřeno 8.00—20.00 hodin; zápas Česko—Maďarsko; dvojice Laurel—Hardy). Volba 
Alt + 0150 
Lomítko 
Lomítko bez mezery je vhodné pro alternativu tvořenou vždy jedním grafickým slovem: 
pan/paní, a/nebo, pamatuji se/si, přijmeme VŠ/SŠ. V případech, kdy je jeden z výrazů před 
nebo za lomítkem dvou- a víceslovný, oddělujeme lomítko mezerami, aby nedocházelo k 
nežádoucímu spojení výrazů přiléhajících těsně k lomítku, např. podívej se/podívejte se 
(lépe: podívej se / podívejte se).  

4. GRAMATIKA 

Číslovky  
Číslovka tři: ve 2. pádu dáváme přednost tvaru tří. 
Číslovka čtyři: ve 2. pádu dáváme přednost tvaru čtyř. 

Viz 
Po viz používáme 1. pád: viz příloha č. 4. 

Kombinované číslovkové výrazy s desetinnou čárkou 
V dokumentech Účetního dvora se shoda řídí desetinami, popř. setinami a tisícinami: 8,4 
milionu; 3,7 miliardy. 

5. ČÍSLICE A ČÍSLA 

Datum 
Píšeme v této podobě: 9. srpna 2007 nebo 9. 8. 2007. V tabulkách, v poznámkách pod 
čarou a v odkazech na Úřední věstník píšeme číslicemi vyjádřené datum bez mezer (Úř. 
věst. L 222, 20.8.2008, s. 1.). 

6. ZNAČKY  

Matematické značky 
Matematické značky se vždy oddělují mezerou: 5 – 4 = 1; 4 + 5 = 9. Volba: plus přímo, 
minus (–) Alt 0150, krát (×) Alt 0215, děleno přímo (lomítko nebo dvojtečka), je menší 
než (<) Alt 060, je větší než (>) Alt 062, rovná se přímo, plus-minus (±) Alt 0177. 


	1. Dokumenty účetního dvora a konvencI
	2. Pravopis
	Psaní cizích slov
	Číslovky za-prvé, po-prvé

	3. Interpunkce a typografie
	Trojtečka
	Pomlčka
	Lomítko

	4. Gramatika
	Číslovky
	Viz
	Kombinované číslovkové výrazy s desetinnou čárkou

	5. Číslice a čísla
	Datum

	6. Značky
	Matematické značky


