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PŘEKLADATELSKÁ ODDĚLENÍ 
INSTITUCÍ EU 
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Překladatelé v institucích EU
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GŘ pro překlady (DGT)

Přibližně 2250 překladatelů a podpůrného personálu

50 % v Bruselu

50 % v Lucemburku

Místní kanceláře 
v členských státech 



Co se na DGT překládá?

• Texty pro všechna generální ředitelství a útvary 
Komise, např. zemědělství, rozpočet, životní prostředí, 
ekonomika a finance, hospodářská soutěž, výzkum, 
regionální rozvoj atd. 

• Texty všeho druhu: legislativní texty (např. návrhy 
nařízení, směrnic, rozhodnutí Komise), nelegislativní 
texty – sdělení, tzv. zelené a bílé knihy, výroční 
zprávy, projevy komisařů, důvěrné dokumenty, 
tiskové zprávy, texty na webové stránky, slogany, 
dopisy občanů atd.



2,3 milionu přeložených stránek v roce 2014

Vývoj počtu přeložených stran v období 2010-2014



Praktické a technické aspekty 
překládání v DGT

• Pracovní nástroje: TRADESK, SDL Studio, CAT 
client

• Integrace vyhledávacích databází (IATE, Euramis, 
EUR-Lex, Docfinder, Quest) do Studia

• Využití strojového překladu

• Zajištění kvality



Tradesk – Translator‘s Desktop



Tradesk – „Dossier view“



SDL Studio



Propojení s databázemi



IATE: veřejná vícejazyčná terminologická databáze

iate.europa.eu



EUR-Lex: bezplatný veřejný přístup k právu EU

• eur-lex.europa.eu



Strojový překlad MT@EC

• Harmonogram zavádění: 

2011 DGT 

2013 Komise 

2014 státní správa členských států, univerzity EMT

• Možnosti: 

integrováno do Studia

možnost nechat si přeložit text i separátně

různé jazykové kombinace



Strojový překlad MT@EC

• Výhody: 

- přehled o obsahu textu v neznámém jazyce

- u textů s tematikou EU vychází strojový překlad z textů EU

- data se neukládají u Googlu & Co

• Nevýhody: 

- čeština není nejvhodnější jazyk pro statistický strojový 
překlad

- nelze očekávat text, který lze použít k publikování



Strojový překlad MT@EC

Příklady:
The Commission is also stressing the complementarity of Cohesion Policy 
funding and EU research funding in boosting innovation in the regions.

Komise je rovněž zdůraznily doplňkovost financování politiky soudržnosti a 
financování výzkumu ze strany EU při podpoře inovací v regionech.

The purpose of this agreement is to facilitate the issuance of visas for an 
intended stay of no more than 90 days per period of 180 days to the citizens 
of Armenia.

Účelem této dohody je usnadnění vydávání víz pro předpokládaný pobyt v 
trvání nejvýše 90 dnů v období 180 dnů na to, aby občané Arménie.



Zajištění kvality

1. Před překladem: úprava originálu, kampaň Clear 
Writing, školení, přípravné práce

2. Během překladu: překladatelské pomůcky a 
nástroje, sdílení informací (Note/Elise)

3. Po překladu: revize, kontrola na sekretariátu, 
sekundární (namátkové) kontroly; hodnocení FL; 
feedback pro FL; zpětná vazba od orgánů ČR nebo 
jiných institucí EU



Děkuji za pozornost!
vitezslav.zemanek@ec.europa.eu


