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Jsme mostem mezi dvěma světy… 

 

Ceník doplňkových služeb 

Osoba se sluchovým postižením má dle Zákona č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších 

nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby (§ 8), kterou mu naše organizace poskytuje bez úhrady 

na základě Zákona č. 108/2006 Sb.,(novelizace Zákon č. 328/2021 Sb.) o sociálních službách, a zákona 

č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých osob. o 

sociálních službách (§ 71).  

Ve všech ostatních záležitostech naše organizace ráda pomůže se zajištěním tlumočení do českého 

znakového jazyka nebo přepisu mluvené řeči na základě níže předloženého ceníku.  

Ceník je orientační, ke každé zakázce přistupujeme individuálně. 

 

Tlumočení do Českého znakového jazyka 
/ přepis mluvené řeči 

Přímá činnost1 Nepřímá činnost2 

Základní cena za 1 tlumočníka / přepisovatele 450 Kč / 60 min 150 Kč / 60 min 

Základní cena za 2 tlumočníky / přepisovatele 
(v případě akcí nepřetržitě delších jak 2 

hodiny) 
900 Kč / 60 min 150 Kč / 60 min 

Konference, na záznam, kultura, umění, 
sport, ostatní … 

 

Základní cena za 1 tlumočníka / přepisovatele 750 – 1 300 Kč / 60 min 150 Kč / 60 min 

Základní cena za 2 tlumočníky / přepisovatele 
(v případě akcí nepřetržitě delších jak 2 

hodiny) 

1 500 - 2 600 Kč / 
60 min 

150 Kč / 60 min 

Příplatek za dopravu při zajištění přepisu 
mimo Ostravu 

100 Kč / 60 min cesty 

Příplatek za expresní zajištění 
(v případě objednávky na akci která se 

uskuteční do tří dnů) 
výsledná základní kalkulace se navýší o 30 % 

Příplatek za zajištění víkendové akce a akce 
v noci (20:00 – 06:00) 

výsledná základní kalkulace se navýší o 20 % 

Sleva pro neziskové organizace – v případě 
realizace akce v hlavní činnosti 

výsledná základní kalkulace se sníží o 20 % 

Sleva pro neziskové organizace – v případě 
realizace akce v doplňkové činnosti 

výsledná základní kalkulace se sníží o 10 % 

Storno poplatek na základě individuální domluvy 10 – 50 % 

K příplatkům, slevám a storno poplatkům přistupujeme individuálně, vždy záleží na okolnostech. Před 

akcí je nutné podat závaznou objednávku a řídit se pravidly pro hladký průběh zajištění tlumočení a 

přepisu. 

 
1 Přímá činnost = simultánní nebo konsekutivní tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluvené řeči. 
2 Nepřímá činnost = nezbytná příprava na simultánní nebo konsekutivní tlumočení do českého znakového jazyka či přepis 
mluvené řeči. Záleží na typu akce ne vždy je příprava nutná, přistupujeme individuálně. 


