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 Ceník úhrad uživatelů za poskytování služeb 

od 1. 4. 2023 
 
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., je většina poskytovaných služeb 
bezplatná. 
Výjimku tvoří m.j. služba registrovaná podle § 42 výše uvedeného zákona: 
Průvodcovské a předčitatelské služby a dále doplňkové vedlejší činnosti pro uživatele 
všech služeb. Podle novely vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 23. 12. 2022, kdy došlo ke 
změně výše úhrad služeb, stanovuje TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. (dále jen TC 
HK) cenu za poskytnutí služby takto: 
 

Ceník průvodcovských a předčitatelských služeb: 
 
a) Poskytnutí průvodcovské služby za účelem využití služeb TC HK, od 

nejbližší zastávky MHD, autobusu, vlaku na pracoviště TC nebo místo 
srazu při využívání skupinové aktivity a zpět: .......................... zdarma 
 

b) Poskytnutí drobných ambulantních asistenčních služeb (na 
pracovišti TC HK) v rámci využívání ostatních služeb organizace (např. 
pomoc při občerstvení, dopomoc při účasti na sociálně aktivizačních 
službách apod.). Dále pomoc při předčítání, vyplnění složenky, formuláře, 
napsání SMS, do celkové doby nepřesahující 15 min: ............... zdarma 
 

c) Poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby zrakově 
postiženým pracovníkům TC HK při pracovních aktivitách: .. zdarma 

 
d) Poskytnutí individuální terénní i ambulantní průvodcovské a 

předčitatelské služby pro uživatele využívajícího službu 
1. méně než 80 h měsíčně:   140,- Kč za hodinu 
2. více než 80 h měsíčně:  120,- Kč za hodinu 
 
Účtováno podle skutečně spotřebovaného času, zaokrouhleno po 
čtvrt hodinách, tj. pro uživatele využívajícího službu: 
1. méně než 80h měsíčně:   35,- Kč za každou započatou čtvrt 
hodinu služby, 
2. více než 80 h měsíčně:   30,- Kč za každou započatou 
čtvrthodinu služby 
 

 
Podrobně: Viz Vnitřní pravidla poskytování průvodcovské a předčitatelské služby. 

 
Ceník doplňkových činností pro uživatele služeb  

TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s.: 
 
černobílé kopírování: ……………………………………… 2,- Kč  za A4 
černobílý tisk: …………………………………………………  2,- Kč  za A4 

barevný tisk: ……………………………………………………  10,- Kč  za A4 
tisk na Braillské tiskárně ………………………………….  10,- Kč za A4 
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