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Zpracoval: Ing. Martin Novák jako prozatímní Výroční zprávu na základě podkladů od vedoucích služeb a realizátorů 

ostatních projektů 

Prozatímně schválila: Správní rada ČUN na svém zasedání dne 13. 5. 2019 s požadavky na dopracování 

a  připomínkami, které budou ještě řešeny per rolam v červenci 2019 (prozatím neprošlo korekturou a finalizací). 

              
Praha, červen 2019 



Úvodní slovo ředitele ČUN 

 V roce 2018 uplynulo 150 let od založení jedné z prvních organizací neslyšícími - 

Podpůrného spolku Františka Sáleckého. Tato organizace byla následně státem zrušena v roce 

1949. K obnovení nezávislé spolkové činnosti došlo až po roce 1990, kdy vznikaly organizace 

navazující na tradici spolkového života jako je Česká unie neslyšících, Svaz sluchově postižených a 

další organizace. Protože nezávislá spolková činnost byla přerušena, neslaví žádná z organizacích 

150 let vzniku ale výročí založení jedné z organizace dnes již neexistující. Spolková činnost se 

rozvíjela neformálně od roku 1949 do roku 1989 pod de facto státními složkami jako byl Svaz 

invalidů a Svazarmu.  

 O řadě našich činnostech a činnostech různých organizací v ČR jsme informovali v časopise 

UNIE. Velký dík patří také Ministerstvu zdravotnictví, kdy se nám po 8 letech podařilo na vydávání 

časopisu získat dotaci. 

 V Ostravě jsme se přestěhovali do nových prostor v ulici Antonína Macka, které jsme 

předtím opravili a uzpůsobili našim potřebám. Podobně v Kroměříži na adrese Velké náměstí 

proběhlo otevření dalších prostor a to pro poskytování služeb lidem se sluchovým postižením. 

Současně řešíme i prostory pro další pobočky. 

 Jako obvykle jsme po celé ČR zajišťovali rozvoj a výuku českého znakového jazyka včetně 

osvěty. Nadále došlo k rozšíření našeho kolektivu o naše další lektory a zaměstnance. Investovali 

jsme do zkvalitnění materiálů a připravujeme spoustu dalších vylepšení na základě zkušeností 

z minulých let. 

  

Děkujeme všem pracovníkům, realizátorům projektů, koordinátorům a vedoucím za jejich 

odpovědný a vstřícný vztah k činnosti organizace. Děkujeme všem za věrnost naší organizaci. 

Přejeme nám všem hodně síly a zajištěná další léta pro plnění úkolů do dalších let. 

 

Dne 30. března 2019 

 

       Ing. Martin Novák 
                                                                                            ředitel České unie neslyšících, z.ú. 



Organizační schéma ČUN 

 

Identifikační údaje 

název:     Česká unie neslyšících, z.ú. 

organizační forma:   ústav 

datum vzniku:    17. 7. 1990  

datum zápisu v ústavním rejstříku:  1. 1. 2014 pod spisovou značkou U 526 vedená u Městského soudu v Praze 

IČO:     00675547 

sídlo:     Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 

statutární zástupce:   Ing. Martin Novák 

číslo účtu hlavní jednotky:  1938968359/0800 

kontakt:    tel: 224 827 153, fax: 224 827 111, email: deafunie@cun.cz 

 

Správní rada České unie neslyšících, z.ú.      

Ing. Martin Novák   ředitel     

Mgr. František Šmolík   předseda správní rady     

Mgr. Gabriela Pecová   člen správní rady  

Miroslav Handl    člen správní rady 

Miloš Hostonský   člen správní rady  

Miroslav Košátko   člen správní rady 

Stanislava Bartáková   člen správní rady 

 

Českomoravská unie neslyšících z.s. (zakladatel) 

Správní rada ČUN 

 

Ředitel ČUN 

 

Vedoucí sociálních služeb 

Koordinátor projektu, vedoucí ostatních služeb 

zaměstnanci 

zaměstnanci 



       Zařízení sociálních služeb České unie neslyšících, z.ú. 
(Místa kde Vám můžeme pomoci) 

CSS ČUN BRNO SAS - aktivizační služby 
VUT, Údolní 53 
602 00 Brno 
telefon, fax: 541 146 271 
e-mail: brno@cun.cz 
mobil/SMS: 774 477 083 
www: www.cun.cz 
vedoucí CSS: 
Bc. Tereza Tillová/Mgr. Kateřina Kynclová/Iveta Melichar 
oblast služby: Jihomoravský kraj 

CSS ČUN Liberec SAS - aktivizační služby 
Moskevská 637/6 
460 01 Liberec IV. 
telefon:  484 800 075 
e-mail: liberec@cun.cz 
mobil/SMS: 774 611 915 
www: www.cun.cz 
vedoucí CSS: Renata Šedivá 
oblast služby: Liberecký kraj 

 
CSS ČUN PRAHA SAS - aktivizační služby 
Dlouhá 37 
110 00 Praha 1 
telefon: 224 827 152 
fax: 224 827 111 
mobil/SMS: 725 865 823 
e-mail: praha@cun.cz    www: www.cun.cz 
vedoucí CSS: Bc. Markéta Kolínská 
oblast služby: Praha + Středočeský kraj 

 
CSS ČUN Ostrava SAS - aktivizační služby 
28. října 770/6 
702 00 Ostrava 2 
mobil/SMS: 778 087 718 
e-mail: ostrava@cun.cz       www.cun.cz 
vedoucí CSS: Mgr. Zuzana Dluhošová 
oblast služby: Moravskoslezský kraj 

 
Tlumočnická služba ČUN (Praha + Středočeský kraj) 
 tlumočení do/z znakového jazyka 
Dlouhá 37 
110 00 Praha 1 
telefon: 224 827 157 
fax: 224 827 111 
mobil/SMS: 774 030 771 
e-mail: tlumoceni@cun.cz    www.cun.cz 
vedoucí TS: Bc. Lucie Klabanová 
oblast služby: Praha, Středočeský kraj 

 
Centrum zprostředkování simultánního přepisu                 
tlumočení formou simultánního přepisu 
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 
Telefon: 224 827 153 
Telefon/SMS: 608 719 001 
e-mail: prepis@cun.cz       www: www.cun.cz 
vedoucí CZSP (Praha a zbytek ČR): Bc. Jana Nováková 
vedoucí CZSP (Brno): Kateřina Kynclová 
vedoucí CZSP (Ostrava): Mgr. Zuzana Dluhošová 
vedoucí CZSP (Liberec): Renata Šedivá 
oblast služby: celá ČR 

 

 
Tlumočnická služba ČUN (Liberecký kraj) 
 tlumočení do/z znakového jazyka 
Moskevská 637/6 
460 01 Liberec IV. 
telefon:  484 800 075 
e-mail: liberec@cun.cz 
mobil/SMS: 774 611 915 
www: www.cun.cz 
vedoucí TS: Renata Šedivá 

 oblast služby: Liberecký kraj 

 
Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 
 tlumočení do/z znakového jazyka 
28. října 770/6 
702 00 Ostrava 2 
mobil/SMS: 778 087 718 
e-mail: ostrava@cun.cz,  www: www.cun.cz 
vedoucí TS: Mgr. Zuzana Dluhošová 
oblast služby: Moravskoslezský kraj 

 
Tlumočnická služba ČUN (Jihomoravský kraj) 
 tlumočení do/z znakového jazyka 
VUT, Údolní  53 
602 00 Brno 
telefon, fax: 541 146 271 
e-mail: brno@cun.cz 
mobil/SMS: 774 477 083 
www: www.cun.cz 
vedoucí TS:  Zbyněk Cincibus 

 oblast služby: Jihomoravský kraj 

 
Česká unie neslyšících, z.ú. - pobočka. Kroměříž 
Centrum volnočasových aktivit Kroměříž 
Velké náměstí 39 
767 01 Kroměříž 
Telefon: 773 392 005 
e-mail: kromeriz@cun.cz 
www: www.cun.cz 
vedoucí pobočky: Martina Latíková 
oblast služby: Zlínský kraj 

 

 
 

 

 
  



ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH - ÚSTŘEDÍ 
 Koordinační středisko jednotlivých středisek České unie neslyšících, zajišťuje všechny hlavní koordinační aktivity dle 

statutu ústavu, vede interní směrnice, dokumenty ČUN, řeší zaměstnanecké záležitosti a dlouhodobé cíle schválené 

Programovým prohlášením organizace. Dále je jedinou jednotkou ČUN, která zajišťuje kontakty na úrovni státních institucí ve 

věci připomínkování zákonů, vyhlášek a realizace činností z dotací ze státního rozpočtu ČR a to pro ostatní střediska, poklady 

předává hlavnímu spolku Českomoravské unii neslyšících z.s., který následně pak jako členská organizace vyjednává se státní 

správou. Ústředí řídí a koordinuje realizované akreditované kurzy českého znakového jazyka v jednotlivých pobočkách nebo na 

dalších místech v ČR. Zařízení České unie neslyšících jsou spravována vedoucími zaměstnanci zaměstnanými ředitelem. 

Zájmové a volnočasové aktivity jsou řešeny ve spolupráci s pobočnými spolky Českomoravské unie neslyšících z.s. 

 Dále ústředí připravilo a organizovalo pravidelná čtvrtletní zasedání Správní rady ČUN. 

 
Projekty realizované ústředím: 
 
Mluvicí ruce 2018 

Divadelní přehlídka Mluvící ruce se konala v divadle Rokoko na Václavském náměstí v Praze. Celá akce se nesla 

v duchu oslav stého výročí založení naší republiky, diváci se tak mohli setkat i s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a 

jeho manželkou Charlottou, které moderátoři vtipně představili. Repertoár byl skutečně rozsáhlý a zajímavý, vystoupili jak 

neslyšící děti ze základní školy v Praze-Radlicích, tak i senioři z Českomoravské unie neslyšících a různí neslyšící umělci. Svým 

uměním poctil festival i světoznámý neslyšící komik z Anglie John Smith. 

          
 
 
 
Poznávejme krásy kultury ČR s neslyšícími 
   Podobně jako v roce 2017 jsme se rozhodli realizovat projekt, bohužel se nám nepodařilo na něho sehnat dotaci, tak jak 

jsme si to představovali. Projekt jsme pak realizovali v omezené míře. Součástí projektu bylo i zajištění simultánního přepisu 

například na akci Čtyři dohody s panem Duškem a další.  

Kurzy znakového jazyka 
 Ústředí zajistilo modernizaci výuky znakového jazyka v jednotlivých střediscích a to po stránce technického vybavení a 

též inovace učebních materiálů. Dále zajistilo třikrát velké školení všech lektorů znakového jazyka v ČR vyučující pod ČUN. Ve 

spolupráci s lékařskými fakultami jsme realizovali výuku znakového jazyka. 

     

Organizačně administrativní servis České unie neslyšících 
 V rámci organizačně administrativního servisu ČUN jsou plněny různé další povinnosti, revizní činnost a jednotlivé 

velmi potřebné agendy včetně vydávání publikací.  

      

Poděkování za podporu 
Za ČUN ústředí bychom poděkovali za podporu realizace jednotlivých sociálních služeb od různých dotačních orgánů 

vyjmenovaných u jednotlivých služeb, dále bychom rádi poděkovali Ministerstvu zdravotnictví ČR (realizované v jednotlivých 

pobočkách) za podporu osvětově zdravotních akcí a především podporovatelům kultury a to Ministerstvu kultury ČR, Praha 1 a 

nadaci ČEPS.  

 
 
 



Časopis UNIE 
V loňském roce 2018 pokračovalo periodikum UNIE nadále ve své činnosti, a to jak na bázi elektronické, tak i tištěné.  

Časopis UNIE jako dvouměsíčník v tomto roce vyšel tedy celkem 6 x. 

Za rok 2018 se na titulní stránce UNIE objevily tyto osobnosti:  

 Jana Havlová (1-2/2018);  

 Jakub Nosek (3-4/2018);  

 Kamila Spěváková (5-6/2018); 

 Alexander Zvonek (7-8/2018);  

 Anna Pangrácová (9-10/2018) a 

 Mezinárodní den neslyšících (11-12/2018) 

Časopis UNIE byl podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví ČR a moc za to děkujeme. 

 
Časopisy Unie 1-12/2018 



 Poskytované sociální služby Českou unií neslyšících, z.ú. 

 

Zařízení: CSS ČUN Brno SAS 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 

Identifikátor: 1075999 

 

V centru sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením pracovala na pozici vedoucí Bc. Tereza Tillová (rozená 
Švédová) následně po jejím odchodu na mateřskou Bc. Kateřina Kynclová a od září 2018 Iveta Melichar. Z kmenových 
pracovníků přímé práce službu poskytovaly sociální pracovnice Bc. Tereza Tillová, Bc. Kateřina Kynclová, Mgr. Stanislava 
Ševčíková, Mgr. Gabriela Pecová a z dalších pracovníků Petra Gluchová, Mgr. Ondřej Jeřábek, David Podsedník. 
 V rámci sociální služeb poskytujeme základní poradenství klientům se sluchovým postižením a také široké spektrum 
aktivizačních činností. Především u seniorů se sluchovým postižením je velmi důležité zapojení do pohybových aktivit či do 
informačního PC klubu, kde se naučí ovládat moderní technologie, které jim velmi usnadňují běžný život.  
 Celá práce je postavena na standardech kvality, které pravidelně aktualizujeme. Se všemi klienty jsou vedeny 
individuální plány a pravidelně dochází k hodnocení služby ze strany klientů formou dotazníku. Všichni pracovníci se účastní 
mnoha školení, které jim pomáhají v jejich profesionálním životě.      
 

 

  

 

 

Statistika  

počet klientů:  60 

   

Forma ambulatní  do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

258 42 143 1 002 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

0 85 25 238 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 



Zařízení: CSS ČUN Liberec SAS 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 

Identifikátor: 4756138 

 
CSS ČUN Liberec poskytovalo v roce 2018 svým klientům služby jak ambulantní, tak terénní. V rámci služeb řešíme s klienty 

jejich nepříznivou sociální situaci a pomáháme jim s uplatňováním práv a zájmů a zapojením se do majoritní společnosti. Klienti 

využívají jak individuální pomoc, tak i společné vzdělávací a zájmové aktivity. Ze zpětné vazby od klientů a ze zhodnocení služby 

víme, že jsou uživatelé spokojeni s nabídkou služby a to nás zavazuje tyto služby udržovat a nadále rozvíjet. V letošním roce 

jsme se ve spolupráci s Městským informačním centrem vydali po časové ose významných „osmiček“, byli jsme na vzdělávacím 

představení v rámci finanční gramotnosti, shlédli jsme tlumočené divadelním představení. Z přednášek jsme se dozvěděli 

spoustu nových informací a někteří neslyšící absolvovali seminář o aplikaci Záchranka na ZZSLK. Pro mladší a střední generaci 

pořádáme pravidelný badminton, zumbu a aerobic a pro ty starší cvičení pro seniory.  

 

                              
 

 

Statistika  

počet klientů:  44 

   

Forma ambulatní  do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

165 235 123 688 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

0 0 165 225 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 



Zařízení: CSS ČUN Ostrava SAS 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 

Identifikátor: 1281600 

 
V rámci aktivizačních služeb jsme řešili běžné záležitosti našich klientů se sluchovým postižením a pomoc jim ve vyřizování 

daných věcí. Dále jsme realizovali osvětové přednášky a diskuze v rámci společenských aktivit.  

V dubnu jsme se přestěhovali do nových prostor v ulici Antonína Macka.   

 

 

 

 

 

 

Statistika  

počet klientů:  25 

   

Forma ambulatní  do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

189 45 125 252 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

0 25 65 260 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 



Zařízení: CSS ČUN Praha SAS 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 

Identifikátor: 2378879 

 

Rok 2018 navazoval na předchozí rok. V lednu do služby nastoupila nová pracovnice v sociálních službách Veronika Pekárová.  

Po celý rok, jednou měsíčně probíhal kurz „Moje peněženka“, pod vedením sociálního pracovníka  

Mgr. Františka Šmolíka. Velmi oblíbenými přednáškami byly „Dějiny neslyšících“ Bc. Petra Pánka, který jednou měsíčně 

prezentoval archivní filmy, které natočili neslyšící od 50. do 80. let 20. století. Každý měsíc také pokračovaly „Sociální aktuality“ 

RNDr. Josefa Brožíka.  

Od února nastoupila nová vedoucí Markéta Kolínská 

Pod vedením Mgr. Moniky Ťulákové odehrávalo v Rodinném centru Letná cvičení s maminkamii. Pro maminky bylo připraveno 

několik tlumočených přednášek a pro děti možnost různých výtvarných činností.  

 

 

 

 

 

 

statistika  

počet klientů:  268 

   

Forma ambulatní  do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

1896 856 1236 1013 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

8 85 175 437 

b) sociálně terapeutické činnosti 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zařízení: CZSP ČUN 

Druh služby: Tlumočnická služba 

Název služby: Centrum zprostředkování simultánního přepisu 

Identifikátor: 2378879 

 

Centrum zprostředkování simultánního přepisu,  České unie neslyšících, z.ú., poskytuje simultánní přepis pro sluchově 

postižené. Služba je určena těm, kteří zejména nekomunikují prostřednictvím znakového jazyka a preferují český jazyk. 

Simultánní přepis je převáděn do písemné podoby v reálném čase. Služba CZSP ČUN byla v roce 2018 poskytována 

celorepublikově formou ambulantních a terénních služeb.  

Klienti žádají o zajištění simultánního přepisu většinou e-mailem. Kontaktují operátora služby, s nímž si domluví zajištění 

simultánního přepisu nebo objednávku na simultánní přepis zadají do objednávkové databáze CZSP.  Objednávat simultánní 

přepis mohou klienti i v ambulantním čase CZSP, ČUN Dlouhá 37, Praha 1, a to v pondělí od 10:00 do 18:00 hod. Na základě 

objednávky operátoři hledají vhodného přepisovatele, kontaktují organizátory ohledně účasti přepisovatele a předávají klientovi 

informace o stavu objednávky. 

 

Statistika  

počet klientů:  401 

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

310 610 652 1560 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma ambulantní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

54 58 12 36 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu hl. města Prahy, Pardubickému kraji, Jihomoravskému kraji, 

Statutárnímu městu Brno, Národní radě osob se zdravotním postižením, Hl. městu Praha, Pardubickému kraji, Universitě 

Pardubice, soudům, kde jsme mohli zajišťovat simultánní přepis, Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Českému vysokému učení 

technickému, Univerzitě Karlově, Vysoké škole ekonomické v Praze, Ostravské univerzitě, Technické univerzitě Liberec, České 

radě humanitárních organizací, Úřadu vlády ČR, Výboru dobré vůle, Kontu Bariéry, Nadace Vodafone, portálu Helpnet o.  s., 

panu Jaroslavu Winterovi, Věře Strnadové a Martinovi Novákovi. 
 



Zařízení: Tlumočnická služba ČUN 

Druh služby: Tlumočnická služba 

Identifikátor: 4358523 

 

 

Forma ambulantní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

1236 569 750    170 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Forma terénní do 15 min do 30 min do 60 min nad 60 min 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

5 230 956 1 946 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

 

 

Název služby: Tlumočnická služba ČUN (Praha + Středočeský kraj) 

 

Tlumočnická služba České unie neslyšících Praha a Středočeský kraj (TS ČUN) byla v roce 2018 poskytována klientům se 

sluchovým postižením, kteří komunikují v českém znakovém jazyce. Služba byla poskytována na území hlavního města Prahy a 

ve Středočeském kraji a to ve formě ambulantního i terénního tlumočení. Ambulantní tlumočení bylo zajišťováno v prostorách 

České unie neslyšících na adrese Dlouhá 37, Praha 1. Ambulantní tlumočení využívali klienti nejvíce pro zajištění telefonických 

hovorů a překlad česky psaných textů a formulářů. Terénní tlumočnické služby probíhaly na území Prahy a Středočeského kraje, 

v místech podle potřeb klientů – nejčastěji se jednalo o tlumočení u lékaře, na úřadě, v bance či v zaměstnání. 

Základními činnostmi TS ČUN bylo v roce 2018 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí osob se sluchovým postižením. TS ČUN byla poskytována 

jednotlivcům i skupinám uživatelů. Individuální tlumočení bylo zajišťováno v místech a situacích podle potřeb uživatelů. 

Skupinové tlumočení se týkalo nejčastěji tlumočení odborných a vzdělávací přednášek, které byly pořádány v prostorách ČUN 

Praha několikrát měsíčně, nebo exkurzí, které navštěvovaly skupiny neslyšících klientů. Tlumočení od TS ČUN bylo zajištěno 

také na veřejných společenských akcích, kterých se zúčastnila slyšící i neslyšící veřejnost, přehlídky divadelní tvorby Mluvící 

ruce nebo filmový festival Severský podzim. 

Pracovní doba TS ČUN byla od pondělí do středy v čase 8:00 – 17:00, ve čtvrtek v čase 9:00 – 18:00 a v pátek 8:00 – 13:00. 

Pokud to dovolovaly časové možnosti tlumočníků, byla TS poskytována také nad rámec uvedené pracovní doby.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika  

počet klientů: 247 
 



Název služby: Tlumočnická služba ČUN (Jihomoravský kraj) 

 

Tlumočnickou službu v Jihomoravském kraji využívají klienti ve formě terénní a také ambulantní. Mezi časté důvody 

objednávání tlumočníků patří vyřizování u lékaře, na úřadech, ve školách, ale také při vzdělávacích nebo sportovních akcích. 

Dále pak využívají klienti zprostředkování tlumočení v rámci akcí, které nabízí centrum sociálně-aktivizačních služeb – 

přednášky, workshopy, kurzy, kontakt s majoritní společností. Pro naše klienty je zásadní, že akce jsou přístupné v jejich 

mateřském jazyce. Při vyřizování v terénu se snažíme především o obhajování práv osob se sluchovým postižením, dále pak 

klienti mohou navštěvovat akce pro většinovou společnost a tím minimalizujeme jejich případnou izolaci. Klienti se na nás 

mohou obrátit pomocí e-mailu, směs, osobně v době ambulantní doby. Služba je pokryta více tlumočníky, proto máme velkou 

úspěšnost s pokrytím většiny objednávek. 

     
 

Statistika  

počet klientů: 35 

 
 

Název služby: Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 

 

Tlumočnická služba v Ostravě má formu ambulantní i terénní. V roce 2018 nastoupily do ČUN Ostrava nové tlumočnice Danuše 

Lukasová, Pavlína Krzystková a Irena Štundová. V Ostravě máme tedy v organizaci ČUN celkem 6 tlumočnic. I přesto je 

kvalitních tlumočníků v Moravskoslezském kraji stále málo. Snažíme se proto tyto služby zkvalitňovat a shánět další lidi, kteří 

jsou ochotni tlumočit. Snažíme se taky tyto lidi trénovat v českém znakovém jazyce i českém jazyce. 

 

Statistika  

počet klientů: 45 

 

 
Název služby: Tlumočnická služba ČUN (Liberecký kraj) 

 

CSS ČUN Liberec poskytovalo v roce 2018 svým klientům tlumočnické služby jak ambulantní, tak terénní. V rámci služeb 

řešíme s klienty jejich nepříznivou sociální situaci a pomáháme jim s uplatňováním práv a zájmů a zapojením se do majoritní 

společnosti. U klientů vzrostl zájem především o terénní služby, které plně využívají. Velký zájem byl rovněž o vzdělávací 

semináře tlumočené do znakového jazyka, zdravotní přednášky, o společné exkurze a o již tradiční divadelní představení 

tlumočené do znakového jazyka.                              

                  
Statistika  

počet klientů: 42 



Zajišťované kurzy znakového jazyka Českou unií neslyšících 

PRAHA 
V Praze jsou kurzy znakového jazyka poskytovány pro veřejnost už od roku vzniku organizace v roce 1990. Letos byl poměrně 

velký zájem, ale nebyl dostatek lektorů, abychom byli schopni nabídnout více vypsaných kurzů. Snažíme se také stále 

vylepšovat kurzy a materiály k výuce.  

Kurzy jsme zajistili také mimo Prahu a na přání různých jiných organizací na jejich pobočkách.  V roce 2018 se tým rozrostl o 

další nové lektory. 

           
 

BRNO 
Kurzy znakového jazyka mají v Brně již dlouholetou tradici, a proto také v tomto roce byl velký zájem ze strany široké 

veřejnosti. Stále více jsou mezi zájemci studenti Pedagogické fakulty, ale také pracovníci v sociálních službách, zdravotníci, ale 

také ti, kteří chtějí ve vlastním zájmu proniknout do problematiky tohoto způsobu komunikace. V letošním roce se nám podařilo 

naplnit skupiny začátečníků, mírně pokročilých a také pokročilých. Účastníci jsou během kurzu formou praxe seznámeni také s 

chodem organizace a navštěvují akce, kde se setkávají s lidmi se sluchovým postižením, jelikož se domníváme, že tato setkání 

mohou být obohacující pro obě strany.  

   

 

LIBEREC 
Česká unie neslyšících v roce 2018 otevřela 2 moduly kurzu znakového jazyka pro veřejnost. I. modul pro začátečníky a II. 

modul pro mírně pokročilé. Naše kurzy jsou akreditované MŠMT a účastní se jich široká veřejnost z řad úředníků, 

pedagogických pracovníků, zdravotníků apod. Letos jsme vyučovali pedagogy ze Základní školy logopedické v Liberci. Všichni 

3 lektoři jsou neslyšící a neustále se vzdělávají v oboru. V období po závěrečných zkouškách natáčí videa ve znakovém jazyce 

pro e – learning a připravují se na další školní rok. 

    
 

 

 

 



OSTRAVA A KARVINÁ 
ČUN Ostrava také zahájila spolupráci s domem Křesťanského sboru v Třebovicích. Pokračovaly kurzy I., II. a III. a IV. modulu. 

Počet zájemců hodně roste a tak se snažíme nabídku této služby postupně rozšiřovat. 

            

 

ZLÍN 
Česká unie neslyšících tradičně realizuje i kurzy ve Zlíně. Letos jsme otevřeli nejvíce modulů a to především I. a II. modul. 

Lektorství zajišťuje Michal Handl. 

   

 

KROMĚŘÍŽ 
Po dlouhé době se nám podařilo nastartovat kurzy ZJ v Kroměříži.  

 

OSTATNÍ ČÁSTI ČR 
V dalších částech ČR jsme kurzy poskytovali na zakázku a přání určitých skupin. Nechyběla mezi nimi města jako Ústí nad 

Labem, Chomutov, Olomouc, České Budějovice a další. 



CELKOVÉ NÁKLADY A VÝNOSY ČUN ZA ROK 2018 

 

 

Náklady (v tisících)   Výnosy (v tisících)  
 

Spotřebované nákupy 3 281  

 

Tržby za vlastní výkony a zboží 962  

Osobní náklady 12 462  Změna stavu zásob 0 

Daně a poplatky 0  Aktivace  0 

Ostatní náklady 0  Ostatní výnosy 39 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných položek 0  
Tržby z prodeje majetku, zúčtování 

rezerv a opravných položek 0 

Poskytnuté příspěvky  0  Přijaté příspěvky 0 

Daň z příjmů   0  Provozní dotace 14 818 

     

     

     

     

     

     

Celkem 15 743  Celkem  15 780 

Hospodářský výsledek    37 

 

 

 

 



PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2018 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      3 529 174,-- 

Ministerstvo zdravotnictví ČR          360 000,-- 

Ministerstvo kultury ČR             90 000,-- 

Magistrát hl. města Prahy                                                                            3 224 000,-- 

Liberecký kraj         1 197 521,-- 

Středočeský kraj                                1 106 800,-- 

Jihomoravský kraj               839 800,-- 

Ústecký kraj                          3815,52 

Pardubický kraj              22 000,-- 

Magistrát města Brno                      193 000,-- 

Statutární město Opava                        10 000,-- 

Statutární město Liberec                        75 291,-- 

Ostatní dotace                                                                                                          4 170 356,-- 



PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝM PŘISPĚVOVATELŮM ČUN ZA ROK 2018 
 

 

Poděkování 

Za ústředí České unie neslyšících bychom chtěli poděkovat za poskytnuté dotace a dary: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu kultury ČR,  

Úřadu práce ČR, městům, obcím a dalším dárcům a sponzorům. 

 
 

Dále děkujeme drobným dárcům, dobrovolníkům a pracovníkům, kteří se na všech aktivitách 

podíleli. 



ROZVAHA ZA ROK 2018 

 

 



 
 



 
 

 

 

 


