
 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

Organizace vznikla v roce 1994. K 31.12. 2017 měla 109 platících členů, z nichž 

většina jsou rodiče implantovaných dětí a dospělí implantovaní, v menším počtu i odborníci a 

ostatní zájemci. 

 

Činnost sdružení v roce 2017 

 

Realizované pobyty 

A) Jarní pobyt: 21. - 23. dubna 2017 v rekreačním středisku Kletečná u Humpolce 

Pobytu se zúčastnilo 89 účastníků všech věkových kategorií. Pro děti byl připravený 

program s Bárou a Marínou, v neděli je čekala tradiční olympiáda.  

Rodiče implantovaných dětí i dospělí uživatelé implantátu a sluchadel se zúčastnili 

přednášky a workshopu s Mgr.  Martinou Macurovou, metodičkou Centra pro komunitní 

práci Střední Čechy. Hlavním cílem workshopu bylo pomoci zpracovat popis potřeb lidí 

s různým druhem sluchového postižení v případech, kdy řeší různé nepříznivé sociální 

situace, které nesouvisí pouze s komunikační bariérou, a dozvědět se, jaké služby v životě 

pomáhají SP dospělým, SP dětem a jejich rodinám, a popsat aktuální situaci, jak a kde 

v současné době hledají SP a jejich rodiny pomoc a jakou roli v tom hrají přátelé, rodina, 

obec v místě bydliště. Setkání bylo anonymní. Akce byla součástí širšího projektu, 

ke kterému se SUKI zavázalo zprostředkovat setkání s respondenty. 

Cílem společného výletu byl nedaleký hrad Kámen.  

Součástí víkendového programu byla projekce zajímavých zahraničních filmů 

o uživatelích KI, které opatřila českými titulky Katka Nová. 

B) Letní rehabilitační pobyt: 2.7. – 9.7. 2017 – Penzion Eden, Malá Morávka   

Pobytu se zúčastnilo 124 lidí. V rámci pobytu probíhala intenzivní logopedická péče. 

Součástí pobytu byly odborné přednášky, workshopy, besedy a individuální konzultace 

na různá témata.  

Hosty tohoto pobytu byli:  

Mgr. Jitka Holmanová – logopedka CKID  

Mgr. Michaela Beznosková – klinická logopedka, Nymburk 

Mgr. Jitka Vrchotová - NRZP – přednáška o možnostech podpory sluchově postižených a 

jejich rodičů v rámci sociálního systému ČR 

Ing. Okluský – nastavování CKID – prezentace „Jak co nejlépe zacházet s řečovým 

procesorem -  praktické rady uživatelům a jejich rodičům“ 

Ing. Stanislav Sedlák, Ing. Henryk Paciorek – firma Cochlear 

    

Pro děti byl kromě rehabilitační péče připraven doprovodný program – soutěže, 

sportovní hry, olympiáda, karneval a oblíbené SUKI CINEMA. Velký časový prostor jsme 

věnovali také společným výletům.  



Místopisnou přednášku jsme tentokrát nahradili návštěvou místního soukromého 

muzea, v rámci které nás průvodce seznámil s historií regionu a zajímavostmi nejbližšího 

okolí.  

 V rámci pobytu proběhla 23. valná hromada SUKI, která určila základní úkoly SUKI 

na následující období. 

 Uživatelé KI měli možnost téměř po celou dobu pobytu konzultovat své problémy a 

zkoušet nový procesor Kanso a doplňková zařízení Wireless (Ing. Okluský, Ing. Sedlák).  

  

C) Podzimní pobyt 6.-8. října 2017, kemp Baldovec, Moravský kras 
 

Podzimní pobyt SUKI byl velmi náročný na organizaci. Pobytu se zúčastnilo celkem 

217 osob.  

Podzimního pobytu se zúčastnili odborníci, kteří pracují s implantovanými (FN 

Ostrava – Mgr. Tišlová, CKID FN Motol – Ing. Okluský, logopedka Mgr. Michaela 

Beznosková), zátupci firem – Cochlear (jmenovitě Olga Kašníková, Isabella Heyes, Petra 

Klosová, Ing. Martin Topol). 

Pro pobyt byl zajištěn přepis do češtiny prostřednictvím ČUN (přepisovatel p. 

Cincibus), do znakového jazyka tlumočila Eliška Šotíková. 

V rámci pátečního večera byl prezentován osvětový projekt Zážitkem k porozumění 

(Leona Pejcharová a Marína Štibrányiová) a příprava výstavy o sluchu pro rok 2018 (NF Dar 

sluchu, Gabriela Dänemarková).  

Sobotní večer byl věnován firmě Cochlear a prezentaci řečového procesoru N7 

(Isabella Heyes, firma Cochlear). 

Pro tento pobyt jsme využili nabídky kempu Baldovec na uspořádání hry pro všechny 

Pevnost BALDYARD. Šlo o motivační hru, podle předlohy televizní soutěže Pevnost Boyard, 

které se mohli zúčastnit všichni bez rozdílu věku. Soutěž byla celodenní a měla velký úspěch. 

 Nedělní dopoledne strávily děti obvyklou olympiádou, pro dospělé byl připraven 

paintball. 

Pobytů SUKI se v roce 2017 zúčastnilo celkem 430 lidí. Nebyly podpořeny žádnou státní 

dotací,  NF Prolomené ticho poskytl SUKI dar ve výši 80.000 Kč, který byl použit na pokrytí 

pobytových akcí (odměny logopedkám a přednášejícím, služby spojené s účastí těchto osob 

na pobytech, spotřební materiál a vybavení pro práci s dětmi, odměna studentkám).  

 

D) První letní tábor SUKI, Špičák, penzion Rebel – 15.-22. července 2017 

V roce 2017 se  uskutečnil první letní dětský tábor SUKI díky aktivitě Barbory Leichtové 

a Maríny Štibrányiové. Tábora se zúčastnilo 29 dětí a 12 dospělých. Ústředním tématem 

táborového programu bylo cestování v čase. ČT - Televizní klub neslyšících věnoval táboru 

celý jeden díl TKN, premiéra vysílaná 8.11.2017. 

  Tábor se uskutečnil díky laskavé finanční podpoře všech 3 firem dovážejících do ČR 

kochlelární implantáty (Abionic, Audionika, Cochlear). 

 Tábor byl jednoznačně výborně hodnocen, realizační tým je připraven v jeho 

organizaci pokračovat, případně přemýšlet i o organizaci větší dětské skupiny ve větším 

rekreačním zařízení. 

 

E) 23. valná hromada SUKI 



uskutečněná dne 3.7. 2017 zhodnotila činnost za rok 2016, hospodaření organizace, průběh 

akcí a doporučila pokračování činnosti v dosavadním duchu a konstatovala, že pořádání dvou 

víkendových setkání a týdenního rehabilitačního pobytu je vyhovující. 

 

F) Aktivity ve prosěch pacientů – uživatelů KI: 

- účast při vzniku Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví 

- aktivní účast v Pacientské radě  a jejich orgánech 

- trvalé monitorování změn v oblasti zdravotnictví a sociální péče a koordinace 

stanovisek se zástupci lékařů ORL 

 

G) Prezentace činnosti SUKI 
- www.suki.cz – administrátor Kateřina Nová 

- FB stránky SUKI (L. Pejcharová) a FB stránky skupiny Kochleární implantát (Jana 

Speváková) 

- prezentace v ČT (drobné reportáže, zejména TKN věnovaný prvnímu letního táboru 

SUKI) 

 

H) Další činnosti organizace 
SUKI je členem EURO-CIU, zasedání tohoto orgánu se v roce 2017 nikdo nezúčastnil. SUKI 

poskytlo EURO-CIU statistické informace o implantovaných v ČR.  

 

SUKI je členem NRZP – řada členů SUKI využila v průběhu roku služeb vedoucí sociální 

poradny NRZP Mgr. Jitky Vrchotové v oblasti sociální problematiky.   

 

SUKI uskutečnilo v roce 2017 další konzultace s Odbornou lékařskou společností ORL 

ohledně změny podmínek upgradů – zkrácení doby pro výměnu. Výsledky jednání jsou 

očekávány v roce 2018. 

 

H) Orgány SUKI  

Výkonný výbor pracoval po celu dobu ve složení:  

Předsedkyně: Věra Skopová 

Členové: Jiří Páca, Jana Speváková, Leona Pejcharová, Ilona Kašpárková, Kateřina Nová, 

Monika Ťuláková, Martin Truhlář 

Revizní komise: Jana Kudrnovská, Jarmila Radová, Eva Sojková 

 

Příloha: Revizní zpráva o hospodaření SUKI za rok 2017 

 

V Praze  dne 30.6.2018      Zpracovala: V. Skopová 

 

 

 

Schváleno Valnou hromadou SUKI konanou dne 1.7.2018 v Šafránkově mlýně v Drahoníně 

 

  

http://www.suki.cz/


 

 

Příloha: 

Revizní zpráva o hospodaření 
Spolek uživatelů kochleárního implantátu 

za rok 2017 
 
Základní úkoly dle Stanov spolku SUKI: 

1. informování rodičů dětí a mladistvých o problematice kochleárních implantátů. 
2. spolupráce s nadací „Prolomené Ticho“ 
3. poskytování informačních zdrojů s tématikou kochleárních implantátů  
4. získávání finančních prostředků na zajištění komplexní péče o dětské i dospělé 

uživatele kochleárních implantátů 
5.  pomoc při komplexní rehabilitaci uživatelů kochleárních implantátů 
6. Napomáhat v zlepšování a rozšiřování možností vzdělávání uživatelů kochleárního 

implantátu a jejich dalšího pracovního a společenského uplatnění 
7. spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi 

 
 Spolek vede jednoduché účetnictví dle platných právních předpisů.  
 
V současnosti je spolek bez závazků. 
Běžný účet je veden u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Praha – Arkalycká, 
pod č.258049119/0300. 
 
Na tomto účtu bylo ke dni 31. 12. 2017 celkem 130.759,41 Kč. 
 
Stav pokladny k 31. 12. 2017 byl celkem 22.366,00 Kč. 
 
Přiznání k dani z příjmů spolku za rok 2017 bylo řádně zpracováno a odevzdáno k 31. 3. 2018 
na Finanční úřad pro Prahu 5. 
 
Zdroje finančních prostředků 

Vlastní činnost 459.960,00 Kč 

Členské příspěvky 34.300,00 Kč 

Dotace 0,00 Kč 

Dary 144.000,00 Kč 

Úroky v bance 40,48 Kč 

 
Dary v celkové výši 144.000,00 Kč od: 
 

- dar (80.000,-Kč) od Nadačního fondu prolomené ticho na podporu činnosti 
občanského sdružení 

- dar (8.000,-Kč) od Nadačního fondu Dar sluchu na podporu činnosti občanského 
sdružení 

- dar (1.000,-Kč) od Kateřiny Nové na podporu činnosti občanského sdružení 
 



- dar (10.000,-Kč) od společnosti Abionoc na letní tábor  
- dar (10.000,-Kč) od společnosti Audionica na letní tábor  
- dar (35.000,-Kč) od Cochlear Europe na letní tábor  

 
Výdaje spolku 

Vlastní činnost 552.444,22 Kč 

Vyčerpaná dotace 0,00 Kč 

Mzdové prostředky 37.740,00 Kč 

Režijní náklady 5.766,64 Kč 

 
 Vlastní činnost                                                     552.444,22 Kč 

- náklady akce – pobyt jaro 
- náklady akce – letní tábor 
- náklady akce – pobyt léto 
- náklady akce – pobyt podzim 
- správa 

 
Vyčerpaná dotace                                                              0,00 Kč 

 
Mzdové prostředky                                                 37.740,00 Kč 

- letní tábor 
 
Režijní náklady                                                            5.766,64 Kč 

- bankovní poplatky 
- IT služby 
- kancelářské potřeby 

 
Dne 30. 6. 2018 byla provedena revizní a kontrolní komisí  spolku ve složení Jana 
Kudrnovská, Jarmila Radová a Eva Sojková kontrola hospodaření spolku za rok 2017.  
 
Finanční zůstatek na běžném účtu k 31.12.2017 činil  130.759,41 Kč. 
Finanční zůstatek pokladny k 31.12.2017 činil 22.366,00 Kč. 
 
Při kontrole hospodaření Spolku uživatelů kochleárního implantátu nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.  
Jednoduché účetnictví je vedeno dle platné právní úpravy a všechny doklady po věcné i 
cenové správnosti odpovídají platným předpisům.  
 
Revizní a kontrolní komise neshledala žádné nedostatky ve vedení jednoduchého účetnictví 
a konstatovala, že zásady hospodaření probíhají v souladu se Stanovami Spolku uživatelů 
kochleárního implantátu.  
 
Podepsáno:     Jana Kudrnovská, v. r. 
 

Jarmila Radová, v. r. 
 

Eva Sojková: v. r. 


