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Milí přátelé, 
 
děkujeme, že věnujete čas zprávě o naší práci. Předkládáme Vám ji v době, 
kdy se po světě šíří nový virus. Kvůli jeho masivnímu postupu zažíváme spolu 
s lidmi na celém světě zásadní omezení našich dosavadních životů a velkou 
nejistotu.  
 
V současné situaci vidíme jasnou souvztažnost s naší prací. Šíření viru, které 
započalo v daleké Číně, do té doby pro většinu z nás v naprosto neznámém 
městě, odkud se brzy rozšířil do celého světa, zřetelně ukazuje, že nemůžeme 
být lhostejní k tomu, co se děje na druhém konci planety. Neexistuje možnost 
ochránit se před problémy okolního světa tím, že se uzavřeme v naší malé 
české kotlině.  
 
Tento fakt spolu s ideály lidskosti a s křesťanskou láskou k bližnímu jsou 
základními motivy, na kterých stavíme naše působení v zahraničí. Přispíváme 
zde ke snižování utrpení lidí postižených přírodní katastrofou či konfliktem, 
napomáháme k obnově důstojných životních podmínek, pracujeme na 
snižování chudoby a nerovností mezi lidmi. 
 
V České republice pak od doby našeho vzniku v roce 2011 navazujeme na 
předchozí zkušenosti Diakonie s pomocí lidem a obcím při velkých povodních. 
Udržujeme připravené plány, dobrovolníky a materiál pro případ další nenadálé 
živelní katastrofy, ale zároveň pracujeme také na prevenci a všímáme si 
i nového trendu v české krajině, kterým je sucho. Změna klimatu a nové výzvy, 
které s sebou nese, je společné téma naší práce v zahraničí i v ČR a dotýká  
se i třetí oblasti, které se naše středisko věnuje, a tou je osvěta.  
 

Naše osvětová kampaň Tváře migrace, kterou jsme 
zahájili právě v roce 2019, představuje v širokém 
kontextu fenomén migrace a jeho souvislost se 
spravedlivým a udržitelným rozvojem lidstva na Zemi. 
Naší snahou je blíže seznámit mladé lidi, učitele 
a novináře s tématem migrace. Inspirovat je, aby 
o tématu přemýšleli v širším kontextu, mimo zažité 
stereotypy. To je základní předpoklad, aby se o tématu 
migrace ve veřejném prostoru začalo diskutovat 
otevřeněji a bez předsudků. 
 
Děkuji všem našim zaměstnancům, partnerům, 
donorům, dárcům i dobrovolníkům, že podporujete 
naše ideály a pomáháte nám posilovat lidi na celém 
světě, aby dokázali lépe čelit nepříznivým podmínkám. 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
Kristina Ambrožová  

ředitelka Střediska humanitární a rozvojové 
spolupráce, Diakonie ČCE 

ÚVODNÍ SLOVO
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S finanční podporou Ministerstva zahraničí ČR, České rozvojové agentury 
a Ministerstva vnitra ČR nyní (červen 2020) působíme v osmi zemích. 
V některých už od vzniku našeho střediska v roce 2011.  
 
Dlouhodobě se věnujeme podpoře uprchlíků a vnitřně vysídlených osob 
v táborech i mimo ně (Jordánsko, Libanon, Myanmar, Bangladéš, Mauritánie). 
Poskytujeme jim základní potravinovou, materiální i psychosociální pomoc, 
podporujeme zvyšování pracovní kvalifikace a drobné živnosti, díky nimž se 
mohou více ekonomicky osamostatnit. V Mauritánii jsme letos v rámci 
programu Medevac a se Světovým luteránským svazem (LWF) vybavili dvě 
zdravotní střediska potřebnými přístroji a materiálem. 
 
K našim prioritám patří také ochrana práv dětí a jejich vzdělávání, zejména, ale 
nejen, v (post)konfliktním prostředí. Z příspěvků naší každoroční Postní sbírky 
podporujeme od roku 2018 mateřské školy v Libanonu a v Jordánsku. 
Dlouhodobě pomáháme také našim partnerům na Ukrajině, kteří jsou jedním 
z lídrů v oblasti podpory náhradní rodinné péče. Ve Vietnamu podporujeme 
právní ochranu dětí mimo domov a spolupráci státních úřadů a právníků 
z neziskového sektoru.   
 
Naše práce by nebyla možná bez našich donorů a zkušených místních 
partnerů, nevládních a církevních organizací v místě a v rámci světové koalice 
Act Alliance. Díky nim a pravidelným cestám máme blízký kontakt s příjemci 
naší podpory. Svou roli vidíme v podpoře iniciativy těch, kteří chtějí a umějí 
sami pomáhat. Spolupracujeme s malými, lokálními organizacemi jako Dům 
milosrdenství v Kyjevě, který dokáže reintegrovat z ulice lidi bez domova 
a s handicapem, anebo s bejrútským centrem Tahaddi, které omezuje 
bezprostřední i dlouhodobé negativní dopady chudoby. 
 

Chceme přispívat k dlouhodobému rozvoji. Proto 
investujeme podporu našich přispěvatelů do 
vzdělávání dětí a péče o ty nejmenší. Také zlepšujeme 
infrastrukturu v konfliktem a krizí zasažených 
oblastech, jako je Arakanský stát v Myanmaru. Díky 
našemu přímému zastoupení v jihovýchodní Asii  
(v Kambodži) a úzké spolupráci s českými odborníky 
na tropické zemědělství či úpravu pitné vody 
pomáháme s prostředky české vlády budovat sanitační 
zařízení, zlepšovat hygienické podmínky a přístup 
k pitné vodě.  
 
Uvědomujeme si, že humanitární pomoc a rozvojová 
spolupráce mají nejen mnoho tváří, ale i úskalí. 
Snažíme se k nim přistupovat zodpovědně 
a naslouchat těm, jež mají posílit k větší odolnosti 
a samostatnosti.  
 
 
 
 
 
Erik Siegl 
vedoucí zahraničních projektů 
  

PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
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V Myanmaru pomáháme od roku 2014 vnitřně 
vysídleným osobám a hostitelským komunitám z řad 
muslimských Rohingů a buddhistických Arakanců 
v Arakanském státě. Spolupracujeme zde s organizací 
Lutheran World Federation Myanmar za podpory 
Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 
Tři komunitní projekty jsme podpořili za účelem 
zvýšení sociální soudržnosti ve dvou muslimských 
a buddhistických komunitách. Cílem nebyly jen samy 
stavby (přístupová cesta, most, silnice), nýbrž společná 
spolupráce a dialog mezi komunitami. 

JIHOVÝCHODNÍ ASIE
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Myanmar 

V roce 2019 jsme nově postavili a zrenovovali tři školy, vybavili je a poskytli 954 žákům a 25 učitelům balíčky 

s učebními pomůckami. 120 Rohingů a 30 Arakanců se zapojilo do našeho programu podpory živobytí,  

díky kterému se těchto 150 budoucích drobných živnostníků zúčastnilo vzdělávacích kurzů v šesti různých 

„řemeslech“ – holičství, pletení rybářských sítí, vaření, krejčovství, opravy motorek a domácí zahradničení. 

Proškolili jsme je i v základních podnikatelských dovednostech.   



  
 
V Kambodži působíme od roku 2014. Angažujeme se 
v mnoha tématech od podpory živobytí až po 
snižování rizika katastrof. V roce 2019 jsme pracovali 
zejména s malými, lokálními farmáři a místními 
komunitami. Farmářům v provinciích Pursat 
a Kampong Speu pomáháme v jejich boji s následky 
změny klimatu a posilujeme jejich odolnost vůči 
přírodním katastrofám. Kromě toho pomáháme se 
seskupováním farmářů do kooperativ, které se dále 
vzdělávají v podnikatelských dovednostech 
a v pěstování plodin odolných vůči klimatické změně 
a ve využívání udržitelných technologií. To vše ve 
spolupráci s naší místní partnerskou organizací Life 
With Dignity a za podpory Ministerstva zahraničních 
věcí ČR a České rozvojové agentury.  
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Kambodža

PROVINCIE PURSAT  

14 vesnic  s námi spolupracovalo na posílení své odolnosti vůči změnám klimatu skrze školení, veřejné akce  

či výměnné pobyty.  5 škol se zapojilo do výukového programu pro své žáky, jak se chovat a chránit při přírodních 

katastrofách.  26 farmářů začalo hospodařit na 33 akrech půdy s pomocí nových zemědělských technik,  

osiv a organických hnojiv. 105 domácností obdrželo zdroj energie  solární panel či malou vodní nádrž  

na uskladnění dešťové vody. 

PROVINCIE KAMPONG SPEU  

Podpora zemědělců a výstavba infrastruktury 61 lidí prošlo školením v základních podnikatelských dovednostech. 

412 rodinám jsme představili odolné plodiny a techniky, jak je pěstovat. 9 škol a 101 partnerských vesnic se připravuje 

na konkrétní kroky, jak zmírnit dopad přírodních katastrof. Podpořili jsme  5 projektů komunitní infrastruktury. 
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Dlouhodobě působíme v jordánském uprchlickém 
táboře Zátarí, kde podporujeme komunitní centrum 
naší partnerské organizace LWF. V roce 2019 jsme 
nadále díky prostředkům Postní sbírky podporovali 
provoz celodenně fungující mateřské školy – zde první 
toho druhu –, kterou jsme pomohli vybudovat.  Školka 
pro 60 dětí a hřiště významně rozšiřují možnosti, jak 
trávit svůj volný čas, a výrazně odlehčí ženám, které 
tak mohou pracovat, řešit své potřeby či zajišťují chod 
svých domácností. S podporou Ministerstva vnitra ČR 
(Pomoc na místě) zvyšujeme profesní kvalifikaci 
a udělujeme malé granty na podporu nových malých 
živností přímo v tomto 80tisícovém táboře a také ve 
městě Irbíd. 
 
V jordánském městě Zarqá díky podpoře 
humanitárního programu MZV ČR a opět ve spolupráci 
se Světovým luteránským svazem (LWF) loni zahájilo 
činnost komunitní centrum. To poskytuje 
psychologickou pomoc, vzdělávání i rozmanité 
volnočasové aktivity pro děti či dospělé. Jde například 
o kurzy angličtiny, zumby, sportovní kroužky či 
terapeutické skupiny. V centru působí také keramická 
dílna s kurzy pro všechny věkové skupiny, otevřená 
s podporou Velvyslanectví ČR v Ammánu.  
 

Jordánsko

Naše pomoc již od roku 2012 směřuje k syrským uprchlíkům, kteří kvůli válce museli opustit své domovy, a také k jejich hostitelským 

komunitám. Chceme snižovat bezprostřední o dlouhodobá rizika, kterým čelí v důsledku chudoby – ať už jde o (ne)vzdělávání dětí, 

výživu, zdravotní péči, anebo o psychické problémy.

60 dětí chodí do školky, kterou jsme pomáhali budovat a podporujeme. 370 dětí a dospělých podporujeme ve vzdělávání 

a volnočasových aktivitách v komunitním centru. 50 malých živnostníků jsme podpořili finančním grantem na rozjezd 

jejich drobného podnikání. 
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V libanonském Bejrútu již čtvrtým rokem s podporou 
MZV ČR působíme prostřednictvím místního 
komunitního centra Tahaddi v chudinské čtvrti Hay el 
Gharbeh a v provizorních táborech na severu údolí 
Biká. Vedle potravinové pomoci formou poukázek, 
dětských plen či výživy jde o zajištění základních 
potřeb do nejchudších domácností, jako jsou přikrývky, 
topení anebo levné pračky, vařiče či chladničky. 
Prostřednictvím našeho místního partnera jsme také 
pomáhali při znovunabývání osobních dokladů 
(občanské průkazy, rodné a oddací listy…), které jsou 
zcela nezbytné k přístupu k některým službám i 
případnému budoucímu návratu uprchlíků zpět do 
Sýrie.   
 
V letošním roce z výnosů naší Postní sbírky nově 
financujeme i provoz mateřské školy a distribuci zimní 
pomoci (topný olej, teplé přikrývky a matrace…) pro 
540 nejpotřebnějších domácností v údolí Biká. 
Podporujeme provoz komunitního zdravotního centra, 
které poskytuje základní primární péči a prevenci. 

Libanon

180 nejpotřebnějších rodin s malými dětmi dostává každý měsíc potravinové poukázky, 30 rodin pleny a dětskou 

výživu. 25 rodin každý měsíc získalo podporu ze sociálního fondu na nákup nezbytného vybavení domácnosti  

či vyřízení osobních dokladů. 60 dětí (některé se zvláštními potřebami) navštěvuje školku díky naší podpoře.  
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Na Ukrajině spolupracujeme s organizací Otcův dům, 
která poskytuje ohroženým dětem péči v náhradních 
pěstounských rodinách. Zároveň poskytuje těmto 
často hluboce traumatizovaným dětem 
psychologickou péči a možnost speciálního vzdělávání 
ve vlastní škole. Naši práci jsme mohli rozvíjet díky 
programu Otto per Mille.  
 
V úzké spolupráci s místní správou jsme podpořili 
podpůrné služby pro děti, které byly znovu začleněny 
do biologických rodin, adoptovány, umísťovány do 
péče k příbuzným. 
 
Pěstounům i dětem bylo díky našemu projektu 
pravidelně poskytováno psychosociální poradenství.  
Díky vytvoření speciálního individuálního rozvojového 
plánu pro každé dítě mohlo dojít k lepší přípravě péče 
v nových rodinách anebo reintegraci do biologických 
rodin. 
 
 

Ukrajina

6 náhradních pěstounských rodin z Otcova domu jsme přímo podpořili. 30 pěstounským rodinám mimo Otcův 

dům jsme pomáhali zkvalitňovat jejich péči prostřednictvím školení a odborného poradenství.  

7 až 12 dětí žije v každé pěstounské rodině, která sídlila v Otcově domě. 5 nových asistentů jsme zajistili pro 

případ, že rodiče potřebují volno. 

EVROPA
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Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem 
Světovým luteránským svazem (LWF) jsme v září 2019 
zahájili projekt k vybavení dvou zdravotních středisek 
v Mauritánii (Nemá a Bassikonou) potřebnými 
zdravotnickými přístroji a vybavením. Na východě 
země, v oblasti u hranic s Mali, žije přibližně 60 tisíc 
uprchlíků v uprchlickém táboře Mbera. Ve zdravotních 
střediscích chybějí některé základní zdravotní přístroje 
a místní pacienti ve vážném zdravotním stavu musí 
být převáženi i stovky kilometrů či letecky za 
ošetřením. Díky podpoře programu Medevac 
Ministerstva vnitra ČR budou nově k dispozici rentgen, 
plicní ventilátor, vybavení pro gynekologický a porodní 
sál a také další potřebný zdravotnický materiál. V rámci 
projektu se prostřednictvím školení zvyšuje také 
odborná kvalifikace místního personálu.  

Mauritánie

AFRIKA  –  SAHEL

© EU Civil Protection and Humanitarian Aid 



Povodně ohrožují Českou republiku pravidelně a zasahují jednotlivce, rodiny 
i celé obce. Diakonie těmto lidem pomáhá a snaží se jim ulehčit jejich  
obtížnou životní situaci. Využívá přitom své dlouholeté zkušenosti.  
 
Poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým povodněmi 
a organizujeme pomoc dobrovolníků, které pravidelně školíme. Jsme si 
vědomi, že pomoc dobrovolníků je při povodních nepostradatelná. 
Dobrovolníci Diakonie pomáhají zasaženým lidem s manuálním 
odstraňováním povodňových škod a poskytují psychickou podporu.  
Na to vše se je snažíme připravit. Zaměřujeme se také na technickou  
podporu. Za tímto účelem provozujeme šest humanitárních skladů 
s povodňovou technikou, kterou jsme schopni v případě potřeby kdykoliv 
zapůjčit.  Když přijdou povodně, jsme připraveni nasměrovat včas 
a koordinovaně pomoc tam, kde je to potřeba.  
 
Díky podoře našeho německého partnera Diakonie Katastrophenhilfe 
realizujeme projekt Odolná obec, jehož prostřednictvím podporujeme obce 
v České republice v tom, aby byly lépe připraveny na případné povodně 
v budoucnu. V roce 2019 jsme dokončili druhou generaci tohoto unikátního 
projektu za účasti čtyř obcí – Plaňany, Křešice, Štětí a Rudník, a zahájili  
jsme generaci třetí.   
 
Všem našim dárcům děkuji za podporu, bez nich by totiž nebylo možné 
zlepšovat naše kapacity a připravenost pomáhat při humanitárních 
katastrofách v České republice.  
 
 
 
 
 
 
 
Jarmila Dvořáková 
vedoucí humanitárních projektů v ČR 
  

NAŠE PRÁCE V ČR
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Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme 
jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší. 
Odolná obec je program našeho střediska pro obce, 
které se chtějí lépe připravit na mimořádné události. 
V roce 2019 jsme úspěšně zakončili tříletý projekt, 
který podpořil připravenost na povodně ve Štětí, 
Rudníku, Křešicích a Plaňanech. V roce 2019 jsme 
v obci Křešice podpořili zpracování studie 
proveditelnosti pro výstavbu humanitárního skladu 
a studii odvodnění problematických částí obce. 
V Plaňanech a Štětí jsme poskytli prostředky na 
vybavení sboru dobrovolných hasičů a v Rudníku byla 
dokončena výstavba humanitárního skladu.  
 
Podpořili jsme také osvětu obyvatel v obcích 
o připravenosti na povodně, kterým jsme ve spolupráci 
se zástupci obcí a aktivními občany distribuovali 
informační příručky a letáky sestavené na míru podle 
potřeb zapojených obcí. Pro učitele jsme připravili 
metodické materiály pro výuku mimořádných událostí 
na základních školách. Na podzim jsme zahájili třetí 
generaci tohoto programu, do kterého budou mít 
příležitost se zapojit čtyři nové odolné obce.  

Odolná obec
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Důležitým úkolem našeho střediska je zlepšovat naši 
připravenost, abychom byli schopni reagovat na 
nepředvídanou přírodní katastrofu okamžitě 
a profesionálně – vyslat dobrovolníky do zasažených 
oblastí, zapůjčit potřebnou techniku a poskytnout 
psychosociální první pomoc zasaženým.  
 
Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze jsme vydali český překlad 
publikace WHO Psychická první pomoc: Průvodce pro 
terénní pracovníky.   

Příprava na mimořádné události v Česku

22

Registrovat se jako dobrovolník nebo se dozvědět více o naší pomoci při povodních můžete na www.povodne.diakonie.cz.  Více informací o projektu lze najít na www.odolnaobec.cz.   

 

NAŠI DOBROVOLNÍCI 

Proškolili jsme 38 dobrovolníků a vedoucí humanitárních 

základen a připravili je na poskytování humanitární pomoci  

při povodních. Naši databázi povodňových dobrovolníků  

jsme rozšířili o 67 nových lidí. Vydali jsme praktickou  

příručku Dobrovolníkův průvodce při povodních  

pro dobrovolníky v terénu.  
 
 

 

Dokončili jsme výstavbu humanitárního skladu.  

1352 domácností a seniorů ve čtyřech obcích obdrželo 

informační příručku anebo leták o připravenosti na povodně.  

Připravili jsme aktualizované vydání metodické příručky  

pro učitele Mimořádné události v globálních souvislostech 

a pro nejmenší děti výukové video o změně klimatu.   
 
 
 



Cílem projektu je zvýšení povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a jejich 
propojení s tématikou migrace. Do projektu je zapojeno dalších šest organizací 
z různých zemí Evropy, naše středisko je hlavním koordinátorem celého 
projektu.  
 
Mezinárodní spolupráce nám umožňuje informovat o rozmanitých 
způsobech plnění Cílů udržitelného rozvoje napříč Evropou a o nerovnostech, 
které se týkají nás všech. Přinášíme zkušenosti a příběhy ze zemí jako Itálie 
nebo Řecko, jejichž migrační a integrační infrastruktury jsou poslední roky pod 
přetlakem zvýšeného počtu žádostí o azyl a často komplikovaný přístup 
k regulérním pobytům v nich může vést k vykořisťování migrantů a migrantek, 
kteří jsou již tak zranitelnou skupinou. Věříme, že sdílení těchto příběhů může 
přispět k větší solidaritě a k přijetí společné odpovědnosti za budování 
udržitelnějšího a spravedlivějšího světa na evropské i globální úrovni. 
Projekt jsme zahájili na jaře roku 2019 a během prvního roku realizace se nám 
podařilo spustit mezinárodní kampaň, která cílí jak na širokou veřejnost 
a mládež, tak na členy a členky neziskových organizací, aktivisty, novináře 
a novinářky a další, kteří mají potenciál ovlivňovat veřejnou diskusi 
 
 
 
 
 
Veronika Nožinová 
vedoucí osvětového projektu SDGs a migracea 
  

OSVĚTOVÝ PROJEKT SDGS A MIGRACE 
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V roce 2019 jsme se v rámci osvětového 
projektu Cíle udržitelného rozvoje 
a migrace a kampaně Tváře migrace 
zaměřili na informování o tématu 
migrace ve spojení s udržitelným 
rozvojem a Agendou 2030. Vytvořili  
jsme dvě osvětová videa zaměřená  
na toleranci a klimatickou změnu.  
Videa zhlédlo online 5001 diváků a 21 016 
návštěvníků pražských i regionálních kin. 
Na webových stránkách Tváře migrace 
a sociálních sítích přinášíme množství 
informací, článků, analýz či případových 
studií z dalších evropských zemí.  
 
Na našich sociálních sítích a webových 
stránkách lze najít 88 příspěvků  
a 12 článků zaměřených na migraci 
a udržitelný rozvoj. Minulý rok jsme se 
také aktivně účastnili anebo 
spoluorganizovali šest veřejných akcí 
(Refufest, Festival svobody, oslavy 
Mezinárodního dne migrantů, konference 
a přednášky), na kterých jsme představili 
Cíle udržitelného rozvoje a problematiku 
migrace. Celkem jsme se, buď přípravou 
nebo podpisem, podíleli na šesti 
otevřených dopisech adresovaných 
politickým reprezentantům na národní 
i evropské úrovni.  

Česká republika

26

TVÁŘE MIGRACE V EVROPĚ 

Prostřednictvím veřejných akcí se  

nám podařilo oslovit 154 955 lidí, 

publikovali jsme kolem 70 článků 

a oslovili více než 275 000 čtenářů 

v tištěných médiích a několik milionů  

čtenářů on-line médií. Prostřednictvím 

seminářů a informačních materiálů 

o migraci a udržitelném rozvoji projekt 

oslovil 1495 novinářů. Pro online média 

a kina jsme vytvořili 4 videa, která 

zhlédlo 398 827 lidí. Zorganizovali 

jsme 17 programů pro mládež, během 

kterých jsme oslovili přibližně  

590 mladých lidí ve věku 14–29 let. 



SOUHRNNÝ SEZNAM PROJEKTŮ V ROCE 2019
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Název                                                                                                                Země                             Hlavní                                         Celkový rozpočet 2019  
projektu                                                                                                            realizace                        donor                                                                           (v Kč) 
 
Příprava na mimořádné události prostřednictvím budování              ČR                                 Diakonie                                                    2 950 454 Kč 
odolnosti komunit, vzdělávání a sdílení                                                                                        Katastrophenhilfe 
zkušeností – Odolná obec                                                                                                                                                                                                            
 
 
Podpora činnosti církevní organizace Diakonie ČCE                            ČR                                 Jihočeský kraj                                                40 000 Kč 
– Středisko HRS při poskytnutí jejich sil, prostředků a činností 
k zabezpečování pomoci postiženému obyvatelstvu  
na území Jihočeského kraje, zasaženého mimořádnou  
událostí nebo krizovou situací 
 
 
Podpora připravenosti na řešení mimořádných                                    ČR                                 Ústecký kraj                                                    46 667 Kč 
událostí v Ústeckém kraji 
 
 
Příprava dobrovolníků humanitární pomoci a osvěta veřejnosti         ČR                                 Generální ředitelství                                    357 143 Kč 
o způsobech ochrany obyvatelstva před mimořádnými                                                            Hasičského záchranného 
událostmi a o možnostech dobrovolnictví při nich                                                                     sboru 
 
 
Příprava na mimořádné události a dobrovolnictví                                ČR                                 Ministerstvo vnitra ČR                                  82 858 Kč 
v jejich průběhu 
 
 
Udržitelnost připravenosti Střediska na mimořádné události            ČR                                 ČCE                                                               250 000 Kč 
 
 
SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing          ČR, Slovensko,            EU – DEAR                                                5 076 658 Kč 
Decision Makers and Citizens in the EU                                                 Slovinsko, Belgie,  
                                                                                                                      Bulharsko, Itálie, 
                                                                                                                      Řecko 

Název                                                                                                                Země                             Hlavní                                         Celkový rozpočet 2019  
projektu                                                                                                            realizace                        donor                                                                           (v Kč) 
 
Zvyšování dostupnosti psychosociální péče                                         Jordánsko                    Ministerstvo zahraničních                      5 562 926 Kč 
a ochrany práv dětí v oblasti Zarqa                                                                                                věcí ČR 
  
 
Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských                   Libanon                        Ministerstvo zahraničních                     5 368 000 Kč
domácností a libanonské hostitelské komunity – fáze III                                                          věcí ČR 
 
 
Posílení ekonomické odolnosti syrských uprchlíků                              Jordánsko                    Ministerstvo vnitra ČR                           8 000 000 Kč 
a hostitelské komunity skrze podporu drobného  
podnikání a živností 
 
 
Zlepšení přístupu ke zdravotní péči pro uprchlíky                                Mauritánie                    Ministerstvo vnitra ČR                           5 000 000 Kč 
a místní komunitu v oblasti Mbera a Bassikounou                               
 
 
Posílení odolnosti krizí zasažených komunit                                         Myanmar                      Ministerstvo zahraničních                     8  1 9 1  3 2 1  Kč  
v Arakanském státě                                                                                                                         věcí ČR 
 
 
Podpora syrským uprchlíkům v Libanonu a Jordánsku                       Libanon,                       Postní sbírka                                               600 000 Kč 
                                                                                                                      Jordánsko 
 
 
Adaptace zemědělství na změny klimatu                                              Kambodža                    Ministerstvo zahraničních                     2 995 631 Kč 
                                                                                                                                                             věcí ČR                                                                                
 
 
Akční program podpory živobytí                                                             Kambodža                    Česká rozvojová agentura                     4 000 000 Kč 
 
 
Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče                               Ukrajina                        Otto per Mille                                               770 000 Kč 
na Ukrajině – Otcův dům  
 
 
 Podpora organizace Dům milosrdenství na Ukrajině                          Ukrajina                        Diakonie                                                          30 000 Kč 



Desetiletý Sámer přišel do Libanonu se svou rodinou 

a jako mnoho Syřanů žije v chudinské čtvrti Hay el 

Gharbeh na okraji Bejrútu. Aby rodina mohla platit  

za nuzné ubytování, potřebuje každý dolar. Sámer 

proto začal pracovat v holičství za dva dolary denně 

– vysoká cena za to, že nemůže chodit do školy.  

Od žen ze sousedství se Sámerova matka dozvěděla 

o komunitním centru Tahaddi, kam přišla s žádostí 

o pomoc. Pro Sámera se našlo místo ve škole, kterou 

Tahaddi provozuje. Aby rodina netrpěla výpadkem 

příjmu, když nebude pracovat, dostala od Tahaddi 

poukázky na jídlo a také jednorázový příspěvek na 

pračku a malá kamna z pomoci Diakonie, kterou 

financuje MZV ČR. 

 

Sámer je ze školy nadšený. Má radost, že nemusí 

pracovat a může se učit a hrát si s vrstevníky: 

„Jsem tu šťastný, mám tu kamarády. Tolik toho 

děláme! Chodíme i na výlety,“ vypráví nadšeně.  

Jako většinu kluků ho nejvíc baví tělocvik, a až 

vyroste, chtěl by být učitelem. „Musím se učit,  

abych školu zvládl a nemusel se vrátit do práce,“ 

vysvětluje vážně. 

 

Děkujeme, že spolu s námi dodáváte naději nejen 

dětem, jako je Sámer. 

PODĚKOVÁNÍ
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Děkujeme našim institucionálním donorům 

a individuálním dárcům, kteří přispívají pravidelnými  

či jednorázovými finančními dary.  

 

 

Za mimořádnou podporu děkujeme Synodní radě Českobratrské 

církve evangelické a farním sborům ČCE.  

 
 
 
 

 
 
                                                                           
 
                                                                           
                                                                           
 
 

 
                                 
 

 
 
                             
 

 
 
                                   
 

 
 
 
 
 

                                                     
                                                   
 

Děkujeme partnerům  

v České republice i mimo ni.  

 
 
                                                                             
 

 
 
                                           
 

 
 
                                     
 

 
 
                                                                            
 
 
 

                                               
 
 
 
 
Děkujeme našim Odolným obcím 

za zdárné dokončení projektu.  

 

— RUDNÍK  

— PLAŇANY  

— KŘEŠICE  

— ŠTĚTÍ 
 

Děkujeme celému týmu kolegů,  

kteří se v roce 2019 podíleli  

na rozvoji našeho střediska. 

 

— Kristina AMBROŽOVÁ 

— Naza BAYVERDIEVA 

— Vojtěch BERGER 

— Lucie BILDEROVÁ 

— Ivana DINGOVÁ 

— Zoran DUKIĆ 

— Jarmila  DVOŘÁKOVÁ 

— Stanislav FLEKAČ 

— Silvie LEDINSKÁ 

— Nela LÍČKOVÁ 

— Věra MATĚJKOVÁ 

— Josef NEUDEKER 

— Veronika NOŽINOVÁ 

— David PATÁK  

— Kateřina PAVELOVÁ 

— Kristýna POLÁKOVÁ 

— Vladimír PROCHÁZKA 

— Erik SIEGL 

— Zuzana SPILKOVÁ 

— Kamila ŠIMKOVÁ 

— Zdeňka ŠTĚTKOVÁ 

— Michaela VACKOVÁ 

— Hana VITOVSKÁ 

— Naděžda ZAJKO 

— Karolína ŽIŽKOVÁ 
 
 
Děkujeme dobrovolníkům,  

kteří nám v roce 2019 pomáhali  

s odbornou prací. 

 

— Andrea HERMANOVÁ 

— Kateřina RICHTEROVÁ 

— Matouš ROSKOVEC 
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Náklady 2019                                                                                                                                                                                                                                                    Celkem Kč  

Spotřebované nákupy a nakupované služby                                                                                                                                                                              31  123 240,84  
Osobní náklady                                                                                                                                                                                                                                 8 756 608,58  
Daně a poplatky                                                                                                                                                                                                                                       17 957,96  
Ostatní náklady (z toho poskytnuté dary 2 857 122 Kč)                                                                                                                                                               3 003 474,91  
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                                                                                                         23 777,00  
Poskytnuté příspěvky                                                                                                                                                                                                                             174 921,95  
NÁKLADY celkem                                                                                                                                                                                                                                    43 099 981,24  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Výnosy 2019                                                                                                                                                                                                                                                     Celkem Kč  

Provozní dotace                                                                                                                                                                                                                               34 779 068,91  
Přijaté příspěvky                                                                                                                                                                                                                                 7 791 944,34  
Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                                                                                                                                                        96 375,06  
Ostatní výnosy                                                                                                                                                                                                                                      377 592,93  
Tržby z prodeje majetku                                                                                                                                                                                                                        55 000,00  
VÝNOSY celkem                                                                                                                                                                                                                                      43 099 981,24 

FINANČNÍ ČÁST



Označení      AKTIVA                                                                                                                                                                     číslo                            Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                         řádku                 prvnímu dni        poslednímu dni   
                                                                                                                                                                                                                            účetního období      účetního období
a                                                                                                                                                                                    b                         c                                       1                                   2   

B.                    Krátkodobý majetek celkem                                                                       Součet B.I. až B.IV.                       41                            5 848                         7 409 
B. I.                 Zásoby celkem                                                                                            Součet B.I.1. až B.I.9.                       51                                                                          
B. I. 1.                                                                                                                                       Materiál na skladě                    (112)                                  42                                     
B. I. 2.            Materiál na cestě                                                                                                                     (119)                     43                                                                          
B. I. 3.            Nedokončená výroba                                                                                                              (121)                     44                                                                          
B. I. 4.            Polotovary vlastní výroby                                                                                                      (122)                     45                                                                          
B. I. 5.            Výrobky                                                                                                                                    (123)                     46                                                                          
B. I. 6.            Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                                                                              (124)                      47                                                                          
B. I. 7.             Zboží na skladě a v prodejnách                                                                                            (132)                     48                                                                          
B. I. 8.            Zboží na cestě                                                                                                                         (139)                     49                                                                          
B. I. 9.            Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                                               (314)                     50                                                                          
B. II.                Pohledávky celkem                                                                                 Součet B.II.1. až B.II.19.                       71                                  35                              89 
B. II. 1.             Odběratelé                                                                                                                                (311)                     52                                   17                               77 
B. II. 2.           Směnky k inkasu                                                                                                                    (312)                     53                                                                          
B. II. 3.           Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                         (313)                     54                                                                          
B. II. 4.           Poskytnuté provozní zálohy                                                                                                 (314)                     55                                    5                                     
B. II. 5.           Ostatní pohledávky                                                                                                                (315)                     56                                                                          
B. II. 6.           Pohledávky za zaměstnanci                                                                                                (335)                      57                                   13                                12 
B. II. 7.            Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění                              (336)                     58                                                                           
B. II. 8.           Daň z příjmů                                                                                                                            (341)                     59                                                                           
B. II. 9.           Ostatní přímé daně                                                                                                               (342)                     60                                                                           
B. II. 10.          Daň z přidané hodnoty                                                                                                        (343)                       61                                                                           
B. II. 11.            Ostatní daně a poplatky                                                                                                      (345)                     62                                                                           
B. II. 12.           Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                                       (346)                     63                                                                           
B. II. 13.          Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků                           (348)                     64                                                                           
B. II. 14.          Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti                                                   (358)                     65                                                                           
B. II. 15.          Pohledávky z pevných termínových operací a opcí                                                         (373)                     66                                                                           
B. II. 16.          Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                                     (375)                     67                                                                           
B. II. 17.           Jiné pohledávky                                                                                                                    (378)                     68                                                                           
B. II. 18.          Dohadné účty aktivní                                                                                                           (388)                     69                                                                           
B. II. 19.          Opravná položka k pohledávkám                                                                                        (391)                     70                                                                           
B. III.               Krátkodobý finanční majetek celkem                                                  Součet B.III.1. až B.III.7.                     80                            5 322                         6 249 
B. III. 1.            Peněžní prostředky v pokladně                                                                                             (211)                      72                                 96                               84 
B. III. 2.          Ceniny                                                                                                                                      (213)                      73                                                                           
B. III. 3.          Peněžní prostředky na účtech                                                                                              (221)                      74                            5 226                          6 165 
B. III. 4.          Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                             (251)                      75                                                                           
B. III. 5.          Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                               (253)                     76                                                                           
B. III. 6.          Ostatní cenné papíry                                                                                                            (256)                      77                                                                           
B. III. 7.           Peníze na cestě                                                                                                                       (261)                     79                                                                            
B. IV.              Jiná aktiva celkem                                                                                 Součet B.IV.1. až B.IV.2.                     84                                 491                            1 071 
B. IV. 1.            Náklady příštích období                                                                                                        (381)                       81                                                                           
B. IV. 2.          Příjmy příštích období                                                                                                          (385)                     82                                 491                            1 071 
                        Aktiva celkem                                                                                                         Součet A. až B.                      85                             5 895                          7 433 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Označení      AKTIVA                                                                                                                                                                     číslo                            Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                         řádku                 prvnímu dni        poslednímu dni   
                                                                                                                                                                                                                            účetního období      účetního období
a                                                                                                                                                                                    b                         c                                       1                                   2   

A.                    Dlouhodobý majetek celkem                                                                      Součet A.I. až A.IV.                         1                                  47                               24 
A. I.                 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                                 Součet A.I.1. až A.I.7.                       9                                                                          
A. I. 1.              Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                              (012)                        2                                       
A. I. 2.             Software                                                                                                                                 (013)                        3                                                                           
A. I. 3.            Ocenitelná práva                                                                                                                    (014)                        4                                                                           
A. I. 4.            Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                            (018)                        5                                                                           
A. I. 5.            Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                            (019)                       6                                                                           
A. I. 6.            Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                 (041)                        7                                                                          
A. I. 7.             Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                   (051)                       8                                                                          
A. II.                Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                 Součet A.II.1. až A.II.10.                     20                               702                            399 
A. II. 1.             Pozemky                                                                                                                                  (031)                      10                                                                          
A. II. 2.            Umělecká díla, předměty a sbírky                                                                                      (032)                        11                                                                          
A. II. 3.           Stavby                                                                                                                                      (021)                       12                                                                          
A. II. 4.           Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                                (022)                       13                                702                            399 
A. II. 5.           Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                                     (025)                       14                                                                           
A. II. 6.           Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                                         (026)                       15                                                                           
A. II. 7.            Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                               (028)                       16                                                                           
A. II. 8.           Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                               (029)                       17                                                                           
A. II. 9.           Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                    (042)                       18                                                                           
A. II. 10.          Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                      (052)                       19                                                                          
A. III.               Dlouhodobý finanční majetek celkem                                                Součet A.III.1. až A.III.6.                     28                                                                          
A. III. 1.            Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba                                                                           (061)                       21                                       
A. III. 2.          Podíly – podstatný vliv                                                                                                         (062)                      22                                                                          
A. III. 3.          Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                                                     (063)                     23                                                                          
A. III. 4.          Zápůjčky organizačním složkám                                                                                        (066)                     24                                                                          
A. III. 5.          Ostatní dlouhodobé zápůjčky                                                                                             (067)                     25                                                                          
A. III. 6.          Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                              (069)                     26                                       
A. IV.              Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                       Součet A.IV.1. až A.IV.11.                     40                             -655                            -375  
A. IV. 1.            Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                   (072)                     29                                                                          
A. IV. 2.          Oprávky k softwaru                                                                                                              (073)                     30                                       
A. IV. 3.          Oprávky k ocenitelným právům                                                                                         (074)                       31                                                                          
A. IV. 4.          Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                     (078)                     32                                       
A. IV. 5.          Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                      (079)                     33                                        
A. IV. 6.          Oprávky ke stavbám                                                                                                             (081)                     34                                                                           
A. IV. 7.           Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem                                                    (082)                     35                             -655                           -375  
                       a souborům hmotných movitých věcí                                                                                                                                                                                            
A. IV. 8.          Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                          (085)                     36                                                                          
A. IV. 9.          Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                                           (086)                      37                                                                          
A. IV. 10.         Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                         (088)                     38                                                                           
A. IV. 11.           Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                          (089)                     39                                        
                      

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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  Označení    PASIVA                                                                                                                                                                     číslo                            Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                         řádku                 prvnímu dni        poslednímu dni   
                                                                                                                                                                                                                            účetního období      účetního období
a                                                                                                                                                                                    b                         c                                      3                                   4   

B. IV.               Jiná pasiva celkem                                                                                 Součet B.IV.1. až B.IV.2.                    133                            2 666                           5 137 
B. IV. 1.            Výdaje příštích období                                                                                                         (383)                    130                                                                       5 
B. IV. 2.          Výnosy příštích období                                                                                                        (384)                      131                            2 666                           5 132 
                        Pasiva celkem                                                                                                         Součet A. až B.                    134                            5 895                         7 433 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                       

 Označení     PASIVA                                                                                                                                                                     číslo                            Stav k                         Stav k 
                                                                                                                                                                                                         řádku                 prvnímu dni        poslednímu dni   
                                                                                                                                                                                                                            účetního období      účetního období
a                                                                                                                                                                                    b                         c                                      3                                   4   

A.                    Vlastní zdroje celkem                                                                                      Součet A.I. až A.II.                     86                              1 474                              715 
A. I.                 Jmění celkem                                                                                              Součet A.I.1. až A.I.3.                     90                             1 246                             323 
A. I. 1.              Vlastní jmění                                                                                                                           (901)                     87                               405                               24 
A. I. 2.             Fondy                                                                                                                                         (911)                     88                                841                            299 
A. I. 3.            Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                                        (921)                     89                                                                          
A. II.                Výsledek hospodaření celkem                                                                 Součet A.II.1 až A.II.3.                     94                               228                            392 
A. II. 1.             Účet výsledku hospodaření                                                                                                (963)                       91                                    x 
A. II. 2.            Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                                   (931)                     92                                  78                                  x 
A. II. 3.           Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                                          (932)                     93                                150                             392 
B.                    Cizí zdroje celkem                                                                                           Součet B.I. až B.IV.                     95                             4 421                          6 718 
B. I.                 Rezervy celkem                                                                                                      Hodnota B.I.1.                      97                                                                           
B. I. 1.              Rezervy                                                                                                                                    (941)                     96  
B. II.                Dlouhodobé závazky celkem                                                                  Součet B.II.1. až B.II.7.                    105                                       
B. II. 1.             Dlouhodobé úvěry                                                                                                                 (951)                     98                                                                          
B. II. 2.           Vydané dluhopisy                                                                                                                 (953)                     99                                       
B. II. 3.           Závazky z pronájmu                                                                                                             (954)                    100                                        
B. II. 4.           Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                                  (955)                      101 
B. II. 5.           Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                           (958)                    102                                        
B. II. 6.           Dohadné účty pasivní                                                                                                          (389)                    103                                       
B. II. 7.            Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                              (959)                    104 
B. III.               Krátkodobé závazky celkem                                                              Součet B.III.1. až B.III.23.                    129                              1 755                           1  581 
B. III. 1.            Dodavatelé                                                                                                                              (321)                    106                                  44                               42 
B. III. 2.          Směnky k úhradě                                                                                                                  (322)                    107 
B. III. 3.          Přijaté zálohy                                                                                                                         (324)                    108 
B. III. 4.          Ostatní závazky                                                                                                                     (325)                    109                                  22                              105 
B. III. 5.          Zaměstnanci                                                                                                                           (331)                      110                               285                            558 
B. III. 6.          Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                                (333)                       111                                    3                                     
B. III. 7.           Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění                             (336)                      112                                 156                            328 
B. III. 8.          Daň z příjmů                                                                                                                            (341)                      113                                       
B. III. 9.          Ostatní přímé daně                                                                                                               (342)                      114                                 60                                 111 
B. III. 10.         Daň z přidané hodnoty                                                                                                        (343)                      115                                       
B. III. 11.           Ostatní daně a poplatky                                                                                                      (345)                      116                                        
B. III. 12.          Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu                                                                           (346)                      117                                  72                            408 
B. III. 13.         Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků                                       (348)                      118 
B. III. 14.         Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                         (367)                      119 
B. III. 15.         Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti                                                      (368)                    120 
B. III. 16.         Závazky z pevných termínových operací a opcí                                                               (373)                      121 
B. III. 17.          Jiné závazky                                                                                                                           (379)                     122                                   12                                  1 
B. III. 18.         Krátkodobé úvěry                                                                                                                   (231)                     123                                                                            
B. III. 19.         Eskontní úvěry                                                                                                                       (232)                     124 
B. III. 20.        Vydané krátkodobé dluhopisy                                                                                              (241)                     125                                       
B. III. 21.          Vlastní dluhopisy                                                                                                                   (255)                    126 
B. III. 22.        Dohadné účty pasivní                                                                                                          (389)                     127                                    7                               28 
B. III. 23.        Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                             (249)                    128                             1 094 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

určena zakladateli organizace Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

 

Zpráva o ověření účetní závěrky 

 
Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (dále také 
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Diakonie ČCE – Středisko humanitární 

a rozvojové spolupráce k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu 
s českými účetními předpisy. 
 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy 
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 

Jiné skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost, že v minulém roce byl povinný audit účetní závěrky proveden jiným auditorem, který ve své zprávě ze 
dne 22.března 2019 vydal k této závěrce výrok bez výhrad. 
 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Organizace. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), 
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 

v organizaci 

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci 
 

 

Praha, 27. května 2020 

 

 

ÚVODNÍ ÚDAJE 
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření 

Organizace: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
Adresa: Belgická 374/22, Praha 2, 120 00 
IČ: 736 35 383 
Předmět činnosti: 
— Organizování, zajišťování a poskytování humanitární pomoci při přírodních nebo průmyslových katastrofách. 
 
Příjemce zprávy 

zakladatel organizace po projednání ve správní radě 
 

Předmět ověřování 

účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019 za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 
 
Termín provedení auditu 

4. 5. 2020 – 27. 5. 2020 
 
Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval 

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem 
oprávnění KAČR č. 277 
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 
 
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019
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— Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky. 

 
— Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na 

shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 
— Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 

transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 
 
Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
 
 
 
 
22HLAV s.r.o.                                                                                                                                                                                      Ing. Jan Černý 
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem                                                                                      oprávnění KAČR č. 2455 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem 

oprávnění KAČR č. 277                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
V Praze, dne 27. května 2020 
 
 

 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy: 

1. Rozvaha k 31. 12. 2019 

2. Výkaz zisku a ztráty za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

3. Příloha k účetní závěrce za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
— ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 

(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
— ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 
informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 

informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku 

Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je 
to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, 
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou 
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé 
účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek 
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
— Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, 

navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší 
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou. 

 
— Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout 

auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 

 



44

POZNÁMKY

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT 
 

Farmáře v Kambodži učíme, že závlaha rostlin po malých pravidelných kapkách je nejúčinnější a přitom 

spotřebuje nejméně vody. Stejné je to s námi. Pravidelným dárcovstvím nás můžete podpořit na adrese: 

https://www.diakoniespolu.cz/dobrahodina/.  
 

Děkujeme.
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