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II. 

Návrh  

VYHLÁŠKA 

ze dne …….. 2017 

o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 8 odst. 3 a § 10 písm. a) 

zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

ve znění zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb.: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných 

bezplatně neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol, kteří jsou z důvodu úplné 

nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zákona 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením1) (dále jen „studenti se sluchovým 

postižením“). 

 

§ 2 

Podmínky poskytování tlumočnických služeb  

(1)  Studentům se sluchovým postižením jsou při jejich studiu ve studijním programu 

uskutečňovaném vysokou školou nebo její fakultou poskytovány danou vysokou školou 

bezplatně tlumočnické služby podle § 3, pokud 

a) potřebují ke kompenzaci svého znevýhodnění a naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění nebo užívání svých práv opatření pro vyrovnání příležitostí studovat 

na vysoké škole a o této potřebě vysokou školu informují,  

b) prokáží vysoké škole, že jsou z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo 

hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením.1) 

(2) Vysoká škola se studentem projedná jeho potřeby podle odstavce 1 písm. a) a určí, které 

tlumočnické služby podle § 3 bude studentovi poskytovat. O rozsahu poskytovaných 

tlumočnických služeb se provede písemný záznam, jehož jedno vyhotovení vysoká škola 

předá studentovi. 

                                                           

1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSALLNBFZB)



  

2 

 

 

 

§ 3 

Rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně 

(1) Studentům se sluchovým postižením jsou poskytovány tlumočnické služby v oblasti 

organizace a metod studia spočívající  

a) ve zprostředkování  komunikace mezi uživateli českého znakového jazyka a slyšícími 

uživateli mluveného českého jazyka prostřednictvím tlumočníka českého znakového 

jazyka, 

b) ve vizualizaci mluvené češtiny artikulačním tlumočením nebo 

c) v simultánním přepisu mluvené řeči. 

(2) Tlumočnické služby podle odstavce 1 poskytuje vysoká škola v míře nezbytné 

pro naplnění potřeb studenta podle § 2 odst. 1 písm. a). 

 

§ 4  

Společné ustanovení  

Ustanovení této vyhlášky nevylučují, aby vysoká škola studentovi se sluchovým 

postižením poskytla tlumočnické služby za podmínek pro něj příznivějších nebo v širším 

rozsahu, než stanoví tato vyhláška.  

 

§ 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 
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