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Slovo na úvod
CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. je samostatnou právnickou
osobou, která byla zaregistrována Městským soudem v Praze dne 14. dubna 2015. Hlavním cílem
spolku je napomáhat občanům se zdravotním postižením zejména s onemocněním ledvin
překonávat složité sociální, zdravotní, pracovní podmínky z důvodu onemocnění. V roce 2016 byla
činnost zejména soustředěna tak jako v roce 2015 na rozvoj členské základny, kdy se nám
podařilo zvýšit počet členů. Současně jsme soustředily síly na organizaci kulturních akcí pro
členskou základnu, i když musíme přiznat, že se nedaří zapojit všechny členy, kteří jsou z celé
republiky do činnosti, jak bychom si přáli. To je ale pro nás výzva do dalšího období naší práce.
Zkušenosti získané v roce 2016 budou plně využity v roce 2017. V roce 2016 jsme obdrželi
na základě žádosti finanční prostředky na marketingové aktivity od firmy Fresenius Medical CareČR, s.r.o., což nám umožnilo kromě jiného zvýšit povědomí široké veřejnosti o Asociace a jejich
úkolech a cílech. Proto můžeme říci, že období roku 2016 bylo vzhledem k dosaženým
výsledkům, jak je uvedeno níže, nepochybně pro CiKáDu Asociaci pacientů s onemocněním
ledvin (CKD) z.s. úspěšné.
Ing. Jaroslav Andrle
předseda CiKáDa
2. Základní informace o zapsaném spolku

Název: CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s.
Sídlo: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
IČ: 03914615
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3893606379/0800
Den vzniku: 14. 4. 2015
Právní forma: zapsaný spolek dle zákona
Registrace: Městský soud v Praze spisová značka L 62106
Email: cikadaledviny@gmail.com
Webové stránky: www.cikadapacienti.cz
3. Cíle spolku
Cílem spolku je podpora všech aktivit, které pomáhají pacientům s chronickým onemocněním
ledvin (dále jen CKD) a podpora prevence onemocnění ledvin.
4. Předmět činnosti
Činnost spolku směřuje k naplnění cíle spolku co by společného zájmu jeho členů. Tento cíl je
naplňován zejména prostřednictvím:
a) podpory výzkumu a vzdělávání v oblasti CKD
b) analýzy, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu pacientů s CKD
c) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci CKD,
diagnostiky, terapie a kvality života pacientů s CKD
e) organizování kampaní a petičních aktivit,
f) propagace aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a
g) informování veřejnosti,
h) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
i) poradenské a konzultační činnosti pacientům s CKD a jejich rodinám,
j) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se prevence a léčby CKD
k) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy pacientů s CKD
l) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
m) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy pacientů s CKD
n) podpora a realizace projektů směřujících ke zlepšení prevence CKD, její diagnostiky a
terapie, podpora mezioborové spolupráce

5. Orgány spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Předseda spolku CiKáDa je Ing. Jaroslav Andrle
6. Zpráva o činnosti CiKáDa za rok 2016
Od začátku roku 2016 byla postupně zahájena činnost CiKáDa. Realizované aktivity byly
zejména v níže uvedených oblastech.
6.1 Organizace akcí pro členskou základnu
•

Jednalo se o významnou aktivitu. CiKáDa organizovala setkání členů a příznivců
spolku CiKáDa na téma Význam dne ledvin v roce 2016 pro kvalitní péči
dialyzovaných pacientů v prostorách kanceláře spolku na Karlínském náměstí
v Praze 8, kterého se zúčastnilo 21osob. Velmi zajímavá byla diskuze přítomných.
Bylo podáno skromné občerstvení. Na akci byly přítomným formou výstavky
předloženy vzdělávací materiály pro pacienty zejména materiály, které pro své
pacienty vydává firma Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. O tyto materiály byl zájem.
Na této akci ale bylo významné zejména ten apekt, že se skupina pacientů a
příznivců setkala, poznala a vyměnila si své zkušenosti z léčby. V těchto setkáních
budeme i nadále pokračovat v dalších letech.

•

Účast na veletrhu neziskových organizací NGO marketu byl pro naši organizaci také
přínosný. Konal se dne 27. dubna 2016 v prostorách Forum Karlín. Tato akce již
tradičně sdružuje mimo jiné hlavně nestátní neziskové organizace ze všech oblastí
života. Nejvíce jich však je ze segmentu zdravotně postižených občanů – oblast
sociální služby a zdraví. Návštěva v roce 2016 byla velká, náš stánek navštívilo
během akce cca 100 návštěvníků, kteří se zajímali o onemocnění ledvin, jak se léčí.
Byla zde rovněž představena kniha Kuchařka pro dialyzované pacienty. Návštěvníci
projevili zájem i o vystavené propagační materiály, které jsme připravili i o materiály,
které nám poskytla firma Fresenius Medical Care-ČR. s.r.o.

•

Na podzim 2016 jsme zorganizovali vycházku pro pacienty a příznivce na Karlštejn.
Tato akce se setkala se zájmem, zúčastnilo se jí 12 osob. I když Karlštejn je docela
blízko Prahy, řada Pražanů – pacientů ho nikdy nenavštívila. Cela akce byla spojena
s občerstvením a určitě ji budeme opakovat, ale za jinými památkami ČR.

6.2 Náborová činnost
V roce 2016 jsme pokračovali v náborové činnosti do naší Asociace. Na všechna dialyzační
střediska v ČR jsme rozeslali náborové letáky se žádostí o distrubuci mezi pacienty. Naše
snaha se ne všede setkala s pochopením. Dialyzační střediska, které jsme navštívili např.
Břecla, Česká Lípa, Praha, Klatovy a další neměla náborové letáky vyvěšené ani nebyly
k dispozici. Je to škoda. Přesto se pacienti hlácí do CiKáDy, a to prostřednictvím časopisu
Péče o mně, který vydává pro své členy firma Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. a také
pomocí přihlášky, která je na našem webu cikadapacienti.cz. V této činnosti budeme
pokračovat a jde nám zejména o to, aby členové byli zapojeni do činnosti Asociace a
aktivně se na její práci podíleli.
6.3 Metodická činnost
V roce 2016 se nám ve spolupráci s Poradnou Národní rady osob se zdravotním
postižením zodpovědět řadu dotazů pacientů z oblastí sociálního zabezpečení, nároku na
invalidní důchod, příspěvek na invalidní vozík, a další. Nemálo dotazů bylo i z oblasti
nároky na příspěvek na péči, jak o něho správně žádat, co musí žadatel splňovat atd.
Metodická činnost byla poskytována zejména pomocí elektronické pošty či telefonu. V této
aktivitě budeme pokračovat i v dalších letech. I naše webové stránky budeme i nadále
zkvalitňovat, aby pacientům i široké veřejnosti poskytovaly informace o onemocnění

ledviny, o možnostech, jak toto onemocnění léčit od hemodialýzy, peritornální dialýzy až po
transplantaci ledvin.
6.4 Rozvojové aktivity
V souvislosti se vznikem Asociace bylo třeba investovat hodně enegrie do aktivit, které se
zúročí v příštích letech. Jednalo se zejména o tyto aktivity
•

Vyhledávání kontaktů – zde je pořeba zmínit aktivity Asociace na Ministerstvu
zdravotnictví v oblasti vznikající Pacientské rady, která bude poradní orgány ministra
zdravotnictví ČR

•

Zpracování základních databází

•

Využívání webové stránky cikadapacienti.cz pro informovanost široké veřejnosti

•

Zpracování a vyhodnocování anket o potřebách dialyzovaných pracovníků

•

Vyhledávání vhodných spolupracovníků, lektorů a dobrovolníků

7. Co plánujeme v roce 2017
V roce 2017 plánujeme další rozvoj Asociace pacientů s onemocněním ledvin dle jednotlivých
bodů ve Stanovách. Připravujeme novelizaci Stanov kdy chceme vytvořit výbor, který bude
výkonným orgánem spolku. Budeme pokračovat v náboru nových členů, připravovat
přednáškovou a metodickou činnost. Připravovat relaxační pobyty, organizovat vycházky,
společné návštěvy kulturních pořadů.
8. Hospodaření spolku
Statutární orgán spolku CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. je
odpovědný za provedení revize hospodaření.
Předmětem vyúčtování jsou finanční prostředky poskytnuté firmou Fresenius Medical CareČR, s.r.o. na marketingové aktivity, které byly vynaloženy do 31. 12. 2016
Revize hospodaření je v souladu s českými účetními předpisy a neobsahuje chyby a nedostatky.
Předmětem revizní zprávy v souladu s vyhláškou 507 z 6. listopadu 2002, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.
Bylo ověřeno:
a) zda údaje v peněžním deníku věrně zobrazují stav finanční situace a výsledek hospodaření
spolku, je vedeno průkazným způsobem a správně
b) posouzení prvotních dokladů z hlediska náležitosti, oprávněnosti účetních operací

c) úplnost a správnost plnění informačních a daňových povinností
d) oblast státních finančních provozních dotací a způsob jejich použití
Výsledky revize hospodaření:
1. Jednoduché účetnictví, které je ve spolku používáno (Spolky mohou i po 1. 1. 2014 dle
zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví, pokud jejich
příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč) jen vedeno ručně.
2. Účetní doklady obsahují předepsané náležitosti v souladu s ustanovením §11 zákona o
účetnictví. Účetní zápisy jsou srozumitelné a jsou přehledně uspořádány.
3. Inventarizace majetku a závazků bylo provedeno pouze fyzickou inventurou pokladny
4. Spolek k 31. 12. 2016 nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
5. K 31. 12. 2016 je na účtu spolku zůstatek ve výši 211079,91 Kč. V pokladně jsou finanční
prostředky ve výši 929,90 Kč.
6. V průběhu roku 2016 získal spolek CiKáDa peněžní prostředky na marketingové aktivity ve
výši 250000,-Kč.
Závěr:
Revize hospodaření nezjistila pochybení v účtování. Jednoduché účetnictví podává věrný a
poctivý obraz příjmů a výdajů spolku CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD),
z.s. za účetní rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
9. Poděkování podporovatelům a sponzorům
CiKáDa asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. děkuje všem pracovníkům,
dobrovolníkům, sponzorům a partnerským organizacím, které se podíleli na založení této
organizace a na podpoře činností realizovaných v průběhu roku 2016. Zvláštní poděkování patří
firmě Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. reprezentované panem Ing. Davidem Prokešem za
poskytnutí finančních prostředků na marketingové aktivity. Dále patří poděkování MUDr.
Stanislavě Pánové a panu Davidu Vondruškovi za všestrannou pomoc při rozvoji CiKáDy.
10. Kde nás najdete
Sídlo CiKáDy Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. je na Karlínském náměstí
59/12, 186 00 Praha 8 v budově, kde sídlí celá řada organizací sdružujících osoby se zdravotním
postižením jako např. Svaz tělesně postižených, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Budova je dobře dopravně přístupná, a to jak autem, tak i hromadnou dopravou.

a) Při použití hromadné dopravy je výstupní stanicí metro Florenc, trasa C a poté jednu
zastávku tram č. 3, 8 směrem Palmovka
b) Při použití hromadné dopravy je výstupní stanicí metro Křižíkova, trasa B a poté jednu
zastávku tram č. 3, 8 směrem centrum
c) Při použití osobního automobilu je před budovou několik vyhrazených míst pro invalidy.
Parkování v oblasti Karlínského náměstí je někdy komplikované.
Do budovy je bezbariérový přístup. Kancelář Asociace je ve II, patře.

Budova, kde sídlí Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s.

Výroční zprávu za rok 2016 schválil výbor na svém zasedání dne 12. května 2016.Výroční zprávu
za období 1. 1. do 31. 12. 2016 vydala CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD),
z.s. se sídlem v Praze dne 12. května 2016.
Veškeré dokumenty o činnosti a hospodaření jsou uloženy u předsedy Asociace.

