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Milí přátelé, 
v roce 2021 naše organizace vykročila do jedenáctého roku 
své činnosti. 
 
V prvním pololetí jsme se opět museli vyrovnat s řadou 
omezení, která s sebou přinesla celosvětová pandemie 
covid-19. Měla dopad jak na naše zahraniční projekty,  
práci s českými obcemi a dobrovolníky, tak na vnitřní  
chod našeho střediska. Jsem ráda, že navzdory těžkostem  
naše programy pokračovaly, že jsme dokázali udržet  
rozsah pomoci prakticky stejný jako před příchodem 
pandemie, v některých oblastech, např. v Libanonu 
a v Kambodži, jsme naši práci naopak významně rozšířili. 
 
24. 6. 2021 se jižní Moravou prohnalo tornádo, které 
napáchalo obrovské materiální škody a bohužel si svou  
daň vybralo také na zdraví a životech lidí. Bezprostředně  
po katastrofě jsme se zapojili do pomoci. Monitorovali jsme 
rozsah škod, koordinovali dobrovolnické práce a vypláceli 
první rychlou finanční pomoc. S lidmi po tornádu zůstáváme 
dlouhodobě. Ještě na začátku roku 2022 jsme vypláceli 
třetí kolo finanční pomoci a v další fázi podpoříme obnovu 
veřejného prostranství v obci Hrušky. 
 
Češi po dlouhé době zažili humanitární katastrofu na svém 
vlastním území a jejich solidarita se zasaženými lidmi 
překročila veškerá očekávání. 

V době, kdy vzniká text této výroční zprávy, již víme,  
že to nebyla ojedinělá chvíle. Po ruské invazi na Ukrajinu 
zažíváme další krizi, ve které se opět ukázala obdivuhodná 
chuť Čechů pomáhat. 
 
Čelíme situaci, kdy pomoc není třeba jen na místě války,  
ale důsledky konfliktu se projevily přímo v naší zemi. 
Postupně k nám ve snaze najít bezpečí pro sebe a svou 
rodinu doputovalo na 350 tisíc lidí z Ukrajiny, převážně  
žen a dětí.  
 
Konflikt na Ukrajině přinesl obrovskou výzvu pro naši práci 
na Ukrajině i v ČR, problémy zbylého světa však nezmizely. 
Naopak lze očekávat, že vliv války na Ukrajině ještě 
prohloubí krize a chudobu v mnoha regionech. Potřebnost 
naší práce se zvyšuje a my nasadíme veškeré naše 
zkušenosti a kapacity, abychom mohli dál s podporou  
vás, dobrovolníků, dárců a partnerů účinně pomáhat. 
 
Děkuji vám jménem celého našeho týmu za vaši důvěru,  
 
 
 
 
Mgr. Kristina Ambrožová 
ředitelka Střediska humanitární  
a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

10 let s vámi
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4 OBCE se zapojily  
do projektu Odolná obec

1 000 HODIN odpracovali 
dobrovolníci při humanitární 
pomoci po tornádu 
v Hruškách

1 500 MLADÝCH LIDÍ jsme 
oslovili prostřednictvím 
osvětových veřejných akcí 

23 MILIONŮ KČ rozděleno 
mezi domácnosti zasažené 
tornádem 

2 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA 
v Mauritánii získala nové 
vybavení a trénink díky 
programu Medevac 

15 PODPOŘENÝCH 
KOMUNITNÍCH PROJEKTŮ 
na výstavbu infrastruktury 
v Myanmaru 

350 NEJPOTŘEBNĚJŠÍCH 
SYRSKÝCH RODIN v Bejrútu 
dostávalo každý měsíc 
potravinové poukázky  

3 649 DĚTÍ V PĚTI ŠKOLÁCH 
v Kambodži má nově přístup 
k pitné vodě

NĚKOLIK ČÍSEL ZA ROK 2021 
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Rok v práci humanitární organizace může být velmi krátká 
a současně i dlouhá doba. Po roce jsme stále tam, kde jsme 
byli: syrská, malijská i rohingská uprchlická krize nejsou 
o nic blíže řešení, či zásadnímu zlepšení situace. A přitom 
přibyla řada nových, z nichž ta největší na Ukrajině, kterou 
zažíváme nyní v roce 2022, nás všechny zaskočila svou 
rychlostí a přímým dopadem na nás samotné.  
 
Lidé v Česku mohou z bezprostřední blízkosti sledovat,  
co přináší být válečným uprchlíkem. Poprvé se z blízka 
setkáváme s příběhy lidí, kteří přestali být anonymizovanou 
masou či „uprchlickou vlnou“.  
 
Naše středisko se od svého založení před deseti lety věnuje 
podpoře uprchlíků a vnitřně vysídlených osob již v sedmi 
zemích, včetně Ukrajiny. Díky štědré pomoci mnoha dárců 
a firem můžeme prostřednictvím našich lokálních partnerů 
poskytnout lidem, které vyhnala z domovů brutální ruská 
invaze, základní potravinovou a materiální pomoc. 
Financujeme tak nejen materiální pomoc, ale například 
i provoz nouzových ubytovacích kapacit a jídelen 
v Zakarpatí.  
 
Kromě tísnivých záběrů a zkušeností z Ukrajiny však 
poslední rok přinesl pro nás i řadu pozitivních momentů: 
Díky podpoře ČRA se nám povedlo v Kambodži 
technologicky vybavit a uvést v život nové školicí centrum 

na zpracování plodin, které místní zemědělské kooperativy 
začaly intenzivně využívat. Práce našeho tamního 
zastoupení na zlepšení menstruačního zdraví žen a dívek 
v Kambodži (podpořena UNDP Challenge Fund) byla 
oceněna Cenou SDGs, udělovanou ČRA a Asociací 
společenské odpovědnosti. Povedlo se také zdárně završit 
dvouletý projekt Medevac v Mauritánii, který významně 
zlepšil zdravotní péči pro lidi žijící v oblasti u hranic s Mali, 
v regionu stojícím mimo pozornost velkých donorů i médií.  
 
Jsem rád, že se naše práce nadále těší důvěře vás, našich 
malých i velkých dárců a donorů, protože díky ní můžeme 
dlouhodobě působit i v těch oblastech, které jsou mimo 
novinové titulky. Z příspěvků našich dárců v rámci Postní 
sbírky letos podpoříme nejen naše ukrajinské partnery,  
ale opět i školku a školu Tahaddi v Bejrútu. Díky podpoře 
programu Ministerstva vnitra „Pomoc v místě“ pomůžeme 
zřídit odborné školicí centrum pro mládež a celý komplex 
služeb převést na finančně a ekologicky udržitelnou solární 
energii. A podobná podpora vzdělávání a rozvoje lidí,  
jdoucí nad rámec pokrytí nutných materiálních potřeb,  
je velmi potřebná.  
 
 
 
Erik Siegl 
vedoucí zahraničních projektů

10 let s vámi
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MYANMAR
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Konkrétně jsme v roce 2021 podpořili patnáct komunitních projektů  
na výstavbu silnic, pěších cest a přístavišť pro vodní dopravu na místní 
řece. Do plánování a realizace pomoci se také zapojili společně 
buddhističtí Arakanci a muslimští Rohingové. Dále jsme pomáhali 
stavět latríny, distribuovat vodní filtry a ruční pumpy na vodu, vyčistit 
a zprovoznit nádrže na vodu a vodojem. 

V Myanmaru pomáháme za podpory MZV ČR  
od roku 2014 vnitřně vysídleným osobám 
a hostitelským komunitám z řad muslimských 
Rohingů a buddhistických Arakanců.  
Situace v oblasti Arakanského státu je stále 
mimořádně napjatá a naši práci proto neustále 
přizpůsobujeme, abychom předcházeli možným 
konfliktům. Navzdory vojenskému převratu, 
občanským nepokojům a přísným opatřením 
spojeným s pandemií covid-19 se nám  
v roce 2021 podařilo realizovat naši 
naplánovanou práci ve třech hlavních oblastech 
– vzdělávání, podpoře živobytí a sociální 
soudržnosti. 
 
Celková situace v zemi vedla mimo jiné také  
ke sníženým příležitostem námezdní práce  
a ke zvýšené potřebě podpory alternativního 
výdělku a prakticky využitelného vzdělávání 
v různých řemeslech. Uspořádali jsme osm  
školení pro 80 drobných živnostníků, kterým jsme 
pomohli zahájit drobné podnikání. Zrenovovali 
a vybavili jsme 3 venkovské školy včetně 
umýváren, toalet a nové přístupové cesty.  
956 dětí a 24 učitelů obdrželo balíčky s učebními 
pomůckami. Podpořili jsme 4 komunitní stavby,  
na kterých se podílely obě komunity.   
 
S podporou ČRA a společně s Úřadem Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) budujeme 
od roku 2020 potřebnou komunitní infrastrukturu 
v městských oblastech Sittwe a Pauktaw. Tato 
infrastruktura přirozeně slouží lidem z obou 
komunit.  
 

ASIE
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školení o hygieně, pitné vodě a sanitaci. 120 nejchudších domácností 
jsme podpořili ve stavbě vlastních latrín a 6 rodin s členy s fyzickým 
postižením jsme podpořili ve stavbě latríny pro invalidy. Ve spolupráci 
s místní firmou RWST jsme uspořádali dvě školení pro místní odborníky 
o pitné vodě a sanitaci. 
 
V provincii Pursat jsme pomáhali farmářům ve zvýšení odolnosti proti 
nepříznivým vlivům klimatických změn, především proti povodním 
a suchům skrze trénink nových zemědělských praktik. Místním 
komunitám jsme taktéž pomohli v tvorbě krizových plánů 
prostřednictvím simulačních cvičení pro případ bleskových záplav.   
 

Osobní hygiena je důležitá také pro ženy v období menstruace. Proto  
jsme v roce 2021 za finanční podpory UNDP a odborně-technické  
podpory české společnosti Breberky a kambodžské firmy Green Lady 
Cambodia propagovali znovupoužitelné textilní menstruační vložky  
a zavedli jejich místní výrobu. Mezi ženami jsme dělali také osvětu  
a zároveň sbírali potřebná data o ženském menstruačním zdraví.  
 
Na projekt máme velmi pozitivní lokální ohlasy, protože pomáhá řešit 
zdravotní problémy žen a dívek i jejich částečné vyloučení z běžného života. 
Tento projekt získal hlavní cenu České rozvojové agentury a Asociace 
společenské odpovědnosti za naplňování cílů udržitelného rozvoje.  

V Kambodži působíme již od roku 2014 
a angažujeme se v mnoha oblastech od podpory 
živobytí, snižování rizika katastrof, až po  
vodu, hygienu a sanitaci. V roce 2021 jsme  
pracovali zejména s malými, lokálními farmáři 
a místními komunitami za podpory Ministerstva 
zahraničních věcí ČR a České rozvojové 
agentury. Do spolupráce se nám podařilo  
zapojit také Mendelovu univerzitu v Brně 
a soukromý sektor. 
 
V provincii Kampong Speu jsme otevřeli 
zpracovatelské centrum pro zemědělské  
plodiny, zaměřené na jejich uchování a zvýšení  
užitkové i tržní hodnoty. Toto centrum budou 
v následujících letech využívat družstva místních 
farmářů a také se zde budou školit zástupci 
zemědělských kooperativ z ostatních provincií. 
Během roku 2021 v centru proběhla školení 
a výměnné pobyty zaměřené na fermentaci 
a sterilizaci plodin. Rozběhlo se také sušení 
a balení ovoce na tržní prodej.   
 
V provincii Kampong Chhnang se věnujeme 
zlepšení přístupu k pitné vodě, sanitačním 
zařízením a osvětě v osobní hygieně. Naším  
cílem je snížit výskyt nemocí spojených  
s vodou a špatnými hygienickými návyky. 
 
Pro 5 škol jsme zajistili přístup k pitné vodě buď 
připojením na vodovod, nebo zařízením na sběr 
dešťové vody, také jsme postavili umývárny 
a latríny pro 3 649 žáků. Studentům jsme jsme 
rozdali 5 100 hygienických balíčků a realizovali 



BANGLADÉŠ BANGLADÉŠ
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Vedle pomoci uprchlíkům se věnujeme podpoře místních lidí žijících 
v okolí uprchlických táborů. 2 600 dětí z chudých rodin dostalo školní 
materiály.  Proškolili jsme 289 lokálních farmářů a drobných 
podnikatelů, kteří si zaslouží zvláštní podporu (lidé se zdravotním 
postižením, svobodné matky a senioři) a poskytli jim hotovostní 
mikrogranty. 

Naše práce v Bangladéši čerpá ze zkušeností 
s podporou Rohingů v uprchlických táborech 
v Myanmaru. Opírá se také o praxi našeho 
dlouholetého partnera RDRS Bangladéš 
a podporu MZV ČR. V roce 2021 jsme působili 
v regionech Cox’s Bazaar Sadar a Moheshkhali, 
v uprchlických táborech a okolních hostitelských 
komunitách. 
 
K našim prioritám patří především sociální 
a ekonomická podpora uprchlíků.  
Soustředíme se na ty potřeby lidí, které plně 
nepokrývají jiné velké humanitární agentury 
a organizace, aby pomoc měla svou přidanou 
hodnotu. 
 
Vyčistili jsme kolem 21 000 metrů odtokových 
potrubí v táborech. Zapojili jsme do práce 
uprchlíky, kteří tím získali možnost výdělku  
pro svou rodinu. V rámci snižování rizika malárie 
ošetřujeme potrubí dvakrát ročně postřikem  
proti komárům a mezi 8 400 rohingských rodin 
jsme distribuovali moskytiéry. 
 
Pro 1 600 dospívajících dívek jsme uspořádali 
školení o menstruačním zdraví a připravili  
pro ně tzv. balíčky důstojnosti s menstruačními 
pomůckami.  
 
Podporujeme koncept zeleného uprchlického 
tábora, kde vysazené stromy přispívají ke  
snížení rizika sesuvů půdy, které ohrožují  
obydlí v táborech. Za rok 2021 jsme vysadili  
7 000 nových stromků. 
 



VIETNAM VIETNAM
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Ve Vietnamu spolupracujeme od roku 2020 
s organizací Blue Dragon Children’s Foundation. 
První rok jsme společně podpořili vznik cirkuláře 
(soubor pokynů), který specificky definuje práva 
a postavení dětí při policejním vyšetřování. 
Cirkulář využívají policejní i justiční složky jako 
manuál, jak mají u vyšetřování zahrnující děti 
ideálně postupovat. 
 
Od roku 2021 společně pracujeme na úpravě 
zákona o obchodování s lidmi, tak aby byly 
pokryty všechny jeho podoby, stíhání pachatelů 
bylo efektivnější, a především aby oběti získaly 
lepší postavení v celém procesu vyšetřování.  
Jde také o lepší přístup k následné péči,  
ochraně a příp. i odškodnění. Skrze našeho 
partnera poskytujeme expertní podporu 
vietnamské vládě, připravujeme konzultační 
workshopy, vypracováváme expertní  
návrhy na úpravy zákona.  
Podporujeme  
naší partnerskou  
organizaci v tom,  
aby mohla sdílet  
své zkušenosti  
z terénu s prací 
s obětmi.  
 
Projekt je 
podporován 
Ministerstvem 
zahraničí ČR  
v rámci programu 
TRANSITION. 



JORDÁNSKO JORDÁNSKO
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pro děti. Díky tomu jsou tyto služby dostupné více lidem. Od roku 2021 
nově podporujeme jednotlivé rodiny v akutních krizových situacích 
(zajištěním náhradního ubytování v případě domácího násilí, úhradou 
školních poplatků apod). V roce 2021 se nám také povedlo začít 
spolupráci s místní samosprávou, díky čemuž můžeme pro naše 
aktivity využívat další prostory. Tím se rozšiřují kapacity komunitního 
centra a kroužky může navštěvovat více zájemců. 

Naše pomoc již od roku 2012 směřuje k syrským 
uprchlíkům a také k jejich hostitelským 
komunitám. Chceme snižovat bezprostřední 
i dlouhodobé negativní důsledky života 
v chudobě, ať už jde o nedostatečnou výživu 
dětí, chybějící přístup ke vzdělání, chybějící 
osobní dokumenty nebo psychické problémy. 
 
Dlouhodobě jsme působili v jordánském 
uprchlickém táboře Zátarí skrze podporu 
komunitního centra naší partnerské organizace 
Lutheran World Federation (LWF) a mateřské 
školky, kterou jsme díky prostředkům Postní 
sbírky pomohli v minulých letech vybudovat.   
 
V jordánském městě Zarqá s podporou 
humanitárního programu MZV ČR již pátým rokem 
funguje komunitní centrum. Centrum provozované 
LWF poskytuje psychologickou pomoc, 
vzdělávání a rozmanité volnočasové aktivity  
pro děti i dospělé (např. kurzy angličtiny, zumby, 
sportovní kroužky či kurzy keramiky). V roce 2021 
tak získalo lepší přístup ke kvalitní psychosociální 
péči a neformálnímu vzdělávání 1 636 dětí 
a dospělých. 
 
Věnujeme zvýšenou pozornost lokálním 
partnerům, aby mohli sami poskytovat potřebné 
služby. V roce 2021 jsme začali spolupracovat 
s místními organizacemi, z nichž jsme již sedm 
podpořili finančním grantem. Šlo například 
o komunitní rehabilitační centrum, které nabízí 
finančně dostupnější zdravotní péči, nebo místní 
organizaci, která zajišťuje vzdělávací aktivity  
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se zvláštními potřebami) může díky podpoře našich drobných dárců 
navštěvovat školku. Během covidové distanční výuky jsme podpořili 
žáky malým stolkem a zapůjčeným tabletem, aby se mohli učit. 
 
V roce 2021 jsme uspořádali každoroční Postní sbírku, jejíž výtěžek 
putoval právě do Tahaddi. Využili jsme podpory řady ambasadorů – 
známých osobností. Připravili jsme kampaň na sociálních sítích,  
v tisku a pražském metru. Uspořádali jsme také dobročinnou aukci 

uměleckých děl ve spolupráci s galerií OriginalArte. Výnos ze sbírky 
díky tomu přesáhl hranici 1 mil. Kč.  
 
Mezi nejaktivnější podporovatele Postní sbírky se zařadil herec 
Radim Fiala a také Pavel Drdel, šéfkuchař a majitel restaurace  
Sůl a řepa. Díky jeho velkému nadšení vznikla ve spolupráci 
s nakladatelstvím Smart Press v roce 2021 nová Postní kuchařka. 
Kniha vyšla v únoru 2022 před začátkem nového postního období.   
 
 
Více o naší sbírce a postní kuchařce najdete na www.postnise.cz.

V libanonském Bejrútu již šestým rokem 
spolupracujeme s komunitním centrem Tahaddi 
v chudinské čtvrti Hay el Gharbeh. Naši práci 
zde podporuje MZV ČR.  
 
Díky tomu 350 nejpotřebnějších rodin dostává 
každý měsíc potravinové poukázky. Tato pomoc 
v hodnotě asi 40 dolarů na osobu je pro ně 
během hluboké krize zcela zásadní. Dalších 
zhruba 60 rodin získalo asistenci při vyřizování 
osobních dokladů (občanské průkazy, rodné listy, 
oddací listy), které jsou nezbytné kvůli přístupu 
k některým službám i případnému návratu 
uprchlíků zpět do Sýrie. 
 
Průměrně 25 rodin každý měsíc získalo podporu 
ze sociálního fondu na nákup nezbytného 
vybavení domácnosti, jako jsou přikrývky,  
topení, vařiče či levné chladničky. 
 
Od roku 2022 jsme nově získali také podporu 
programu „Pomoc v místě“ MV ČR. Ve čtvrti Hay 
el Gharbeh vznikne odborné školicí centrum  
pro mládež (truhlářství a tesařství), profesní 
výukový program pro absolventy základní školy 
a bude instalován fotovoltaický systém. Ten 
v prostředí celostátní energetické a ekonomické 
krize pomůže zajistit elektřinu i významné 
provozní úspory celého centra Tahaddi. 
 
V posledních letech z výnosů naší Postní sbírky 
financujeme provoz mateřské školy a komunitního 
zdravotního centra, které poskytuje základní 
primární péči a prevenci. 60 dětí (některé  



UKRAJINA UKRAJINA
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Nové partnerství jsme navázali s organizací Blaho, která se na 
Zakarpatí dlouhodobě věnuje předškolnímu vzdělávání a sociální 
integraci dětí z vyloučených lokalit. Jejím prostřednictvím  
poskytujeme humanitární pomoc vnitřně vysídleným osobám  
z jiných částí Ukrajiny, kteří zde nacházejí nouzové ubytování,  
stravu a další podporu. S podporou řady českých firem jsme  
pro lidi v Užhorodu přivezli zásilku humanitárního materiálu. 
 
V municipalitě Mižhirija pomáháme lidem, kteří sem přišli na útěku  
před válkou. Financujeme provoz školních jídelen, které poskytují  
teplá jídla pro stovky osob denně, a nákup školních pomůcek pro děti.

V roce 2021 jsme pokračovali v podpoře 
organizace Otcův dům, která poskytuje 
náhradní péči dětem bez domova a osiřelým 
dětem v oblasti Kyjeva. 
 
Válka na Ukrajině, která začala v únoru 2022, 
přirozeně vedla k mnohem větší angažovanosti 
naší organizace na místě. Bezprostředně po 
začátku ruské okupace jsme vyhlásili veřejnou 
sbírku na podporu našich lokálních partnerských 
organizací, kam kromě Otcova domu patří také 
Dům milosrdenství poskytující asistenci seniorům 
bez domova. 
 
Kromě prostředků z veřejné sbírky, do které 
přispělo mnoho lidí, farních sborů i firem, se nám 
podařilo získat pro naše aktivity na Ukrajině také 
podporu Nadace ČEZ a MZV ČR. Díky štědré 
podpoře všech dárců nyní poskytujeme pomoc 
v oblasti Zakarpatí a Ivano-Frankovsku.  
 
Nadále spolupracujeme s organizací Otcův  
dům, která poskytuje ohroženým dětem  
péči v náhradních pěstounských rodinách 
a evakuovala své děti a pěstouny do zahraničí.  
 
Organizace Dům milosrdenství se také musela 
evakuovat dále na západ Ukrajiny z kyjevské 
oblasti, která byla přímo zasažena boji. 
Prostředky z naší veřejné sbírky slouží nejen  
pro její další fungování, ale také pro distribuci 
humanitární pomoci, kterou Dům milosrdenství 
zajišťuje pro odlehlá osídlení v Ivano-Frankovském 
regionu.   
 



MEDEVAC: MAURETÁNIE A KEŇA MEDEVAC: MAURETÁNIE A KEŇA
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Na východě země, v oblasti u hranic s Mali,  
žije přibližně 60 tisíc uprchlíků v táboře Mbera. 
V okolních zdravotních střediscích dosud 
chyběly některé základní zdravotní přístroje 
a místní pacienti ve vážném zdravotním stavu 
museli cestovat i stovky kilometrů autem  
či letecky za ošetřením. Prostřednictvím 
dlouholetého partnera, Světového luteránského 
svazu (LWF) jsme v letech 2020–2021 vybavili  
dvě zdravotní střediska (Nemá a Bassikounou) 
potřebnými zdravotnickými přístroji 
a materiálem. 
 
Díky podpoře programu Medevac Ministerstva 
vnitra ČR jsou nově k dispozici rentgen, plicní 
ventilátor, ultrazvuk, přístroje pro analýzu krve, 
vybavení pro gynekologický a porodní sál a také 
další potřebný materiál (postele, pračky, lednice). 
 
V rámci projektu jsme také odborně proškolili 
místní zdravotnický personál a podpořili vznik 
evidenčního systému lékařských úkonů, který 
napomůže zajistit dlouhodobou udržitelnost 
provozu.  
 
Obdobně zaměřen je i nový projekt Medevac 
v Keni, zahájený v roce 2022. Jeho cílem je zlepšit 
zdravotní péči a vybavení místních zdravotních 
středisek v oblasti Dadaab u uprchlického  
tábora na východě země, kde žije až 400 tisíc 
uprchlíků z řady krizových oblastí Afriky 
(Somálsko, Jižní Súdán, DRC, Etiopie).  



Mimořádné události vidíme po celém světě a nevyhýbají  
se ani České republice. Na přírodní katastrofu jsme 
připraveni. Máme krizové scénáře, humanitární sklady  
i síť vyškolených dobrovolníků. Stavíme na zkušenostech, 
které Diakonie získává od roku 1997, kdy přišla první velká 
povodeň v Česku. Naši práci koordinujeme se složkami 
Integrovaného záchranného systému, místní samosprávou 
a dalšími humanitárními organizacemi v České republice.  
 
Novou zkušeností pro Českou republiku bylo extrémně 
ničivé tornádo, které nečekaně zasáhlo region Hodonínska 
a Břeclavska ve čtvrtek 24. června 2021. Vzhledem 
k obrovskému rozsahu škod se do pomoci zasaženým 
zapojily složky integrovaného záchranného systému  
a také humanitární neziskové organizace (Diakonie ČCE, 
Diecézní Charita Brno, ADRA, Člověk v tísni, ČČK a další).  
Na základě dohody s pomáhajícími organizacemi jsme 
dostali pod patronát obec Hrušky.  
 
V Hruškách, jedné z nejvíce zasažených obcí, jsme 
zorganizovali dobrovolnickou pomoc, psychosociální 
podporu a na základě podrobného monitoringu potřeb 
zasažených domácností také opakovanou finanční pomoc 
lidem, které tornádo připravilo o střechu nad hlavou. 
 

V loňském roce také pokračoval náš program Odolná obec, 
který pomáhá obcím s předchozí povodňovou zkušeností, 
aby byly na další mimořádnou událost lépe připraveny. 
 
Pokračovala i naše práce s dobrovolníky, kteří nám 
dlouhodobě pomáhají při zvládání mimořádných událostí.  
 
Práci našeho střediska podpořilo ústředí Diakonie ČCE, 
ústředí i farní sbory ČCE, dobrovolníci i další podporovatelé 
a dárci. Těm všem patří naše velké poděkování za jejich 
podporu a zapojení do humanitární pomoci lidem  
v České republice.  
 
 
 
 
Jarmila Dvořáková 
vedoucí humanitární pomoci v ČR
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Abychom dokázali včas reagovat na přírodní 
katastrofy, zlepšujeme naši připravenost.  
Naši databázi humanitárních dobrovolníků  
jsme rozšířili o 204 nových lidí. Proškolili  
jsme 32 dobrovolníků a připravili je na 
poskytování humanitární pomoci při 
mimořádných událostech. 
 
V roce 2021 jsme uspořádali tři školení.  
Dvě jednodenní byla zaměřena na poskytování 
psychické první pomoci lidem zasaženým 
mimořádnou událostí. Pro dobrovolníky,  
kteří se zapojili do pomoci po tornádu,  
jsme uspořádali komplexní třídenní školení 
v psychické první pomoci, zdravotnické první 
pomoci a práci s povodňovou technikou.  
 
Pro zlepšení bezpečnosti práce jsme vytvořili 
výukové materiály a tři videa, která budou 
sloužit jako vzdělávací materiály pro 
dobrovolníky na humanitární základně.  
První z nich se věnuje tématu hygieny  
a ochrany zdraví v zaplaveném území,  
videem provází odbornice na hygienu vody 
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. Další dvě slouží 
jako instruktážní videa pro práci s technikou, 
kterou dobrovolníci používají při obnově  
škod po mimořádných událostech (bourací 
kladivo, vysokotlaký čistič).  
 
 
 
 

 
Registrovat se jako dobrovolník nebo se 
dozvědět více o naší pomoci při povodních 
můžete na www.diakoniespolu.cz/dobrovolnici. 

PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ČESKU
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Rok 2021 byl rozsahem škod způsobených 
mimořádnými událostmi mimořádný.  
Za zmínku stojí přívalové povodně na Děčínsku 
a Šluknovsku, větrná smršť v obci Stebno na 
Lounsku a zejména tornádo na jižní Moravě.  
 
Tornádo zasáhlo obce Hrušky, Moravskou  
Novou Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín, 
vyžádalo si šest lidských životů, stovky 
zraněných a obrovské škody na majetku. 

HUMANITÁRNÍ POMOC PO TORNÁDU NA JIŽNÍ MORAVĚ
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Červnové tornádo poškodilo na 1 600 domů, z toho přibližně  
200 domů muselo být strženo.  
 
Již po prvních večerních zprávách o ničivosti tornáda jsme zahájili 
jednání o humanitární pomoci v místě a začali organizovat 
dobrovolnickou pomoc. Společně s dalšími neziskovými organizacemi 
jsme se dohodli na společném postupu při organizaci humanitární 
a finanční pomoci. Naše středisko se tak ujalo koordinace pomoci 
v obci Hrušky. První dobrovolníci dorazili na místo v sobotu  
26. června, kdy jsme otevřeli humanitární základnu ve Farním sboru 
v Břeclavi. V první fázi pomoci dobrovolníci pomáhali odklízet škody, 
poskytovali psychickou první pomoc a zmonitorovali rozsah škod 
a potřebu pomoci ve 233 domácnostech. Při odklízení škod  
po tornádu odpracovali dobrovolníci přes 1 000 hodin. 
 
Pomoc v Hruškách pokračovala během celého roku, od července  
do listopadu působil v oblasti jako místní koordinátor Jan Dus, který 
organizoval práci dobrovolníků, zajišťoval distribuci materiální pomoci 
a asistoval při rozdělování finanční sbírky mezi zasažené občany.  
 
Finanční podporu jsme lidem vypláceli ve třech kolech. V prvním kole 
jsme z naší sbírky podpořili 84 rodin, ve druhém kole 26 domácností 
a ve třetím kole 38 domácností. Při poskytování finanční pomoci 
středisko spolupracovalo s Nadací Via, Nadací Karel Komárek Family 
Foundation, Nadačním fondem Českého rozhlasu i dalšími nadacemi. 
Celkem jsme vyplatili přímou finanční podporu domácnostem ve výši 
přes 23 mil. Kč. 
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Ochrana před přívalovými povodněmi závisí do značné míry 
na tom, jak dokážeme hospodařit s vodou v krajině. Zajímal 
nás proto pohled starostů a starostek se zkušeností 
s přívalovými povodněmi na opatření, která by zlepšila 
zadržování vody v krajině. Na začátku roku 2021 jsme provedli 
průzkum ve 37 obcích, kdy jsme zjišťovali zkušenosti starostů 
a starostek s krajinnými úpravami a překážkami, s nimiž  
se setkávají při jejich plánování a realizaci.  
 
Oslovení starostové a starostky obcí se shodli na tom,  
že opatření pro zadržování vody v krajině by pomohla 
přívalovým povodním předcházet, nebo alespoň snižovat 
jejich dopady. Důraz pak kladli na realizaci opatření 
v zemědělské krajině. Největší překážky spatřovali 
v chybějících financích a neochotě vlastníků zemědělské  
půdy se na těchto řešeních podílet. Realizaci opatření  
pro zadržování vody v krajině by naopak podpořilo vyřešení 
majetkoprávních vztahů, zpracování projektové dokumentace 
a krajinných plánů.

ADAPTACE KRAJINY NA ZMĚNU KLIMATU 
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která bude sloužit občanům, kterým povodeň znečistí studny.  
Uspořádali jsme projektové dny pro 77 dětí ve školách v Rumburku 
a Kamýku nad Vltavou. Balit evakuační zavazadlo jsme hravou formou 
učili 193 děti na 4 letních táborech. 
 
Více informací o projektu můžete najít na www.odolnaobec.cz.

Program Odolná obec podporuje povodněmi 
ohrožené obce, které chtějí zvýšit svoji připravenost. 
Zlepšuje proto nejen technickou vybavenost obcí,  
ale také povědomí občanů o tom, jak jednat v případě 
povodní a jak snížit škody, které povodně mohou 
způsobit. 
 
V roce 2021 pokračovala spolupráce se čtyřmi obcemi 
(Hrobce, Chodouny, Kamýk nad Vltavou a Rumburk), 
které se do projektu zapojily v roce 2020 a se kterými 
jsme pracovali na preventivních opatřeních.  
 
V Chodounech jsme podpořili rekonstrukci 
evakuačního centra, vydali brožurky pro občany 
a uspořádali dvě besedy. V Hrobcích jsme umožnili 
rekonstrukci a modernizaci místního rozhlasu.  
Pořídili jsme chybějící vybavení pro dobrovolné hasiče 
v Kamýku nad Vltavou včetně člunu a proškolili 
seniory a zaměstnance úřadu v poskytování 
zdravotnické první pomoci. Rumburk získal díky 
zapojení do projektu druhou cisternu na pitnou vodu, 

ODOLNÁ OBEC
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Naším úkolem a přáním je motivovat všechny lidi bez 
rozdílu, aby se zajímali o svět kolem sebe – svět, který 
nekončí naším plotem nebo našimi hranicemi.  Chceme 
přemýšlet globálně a jednat lokálně. A proto jsme připravili 
dvě kampaně pojmenované „Tváře Migrace“ a „Pálí Vás 
to?“, kterými přibližujeme myšlenku udržitelného rozvoje 
a jeho globální kontext našemu publiku prostřednictvím 
videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů 
a veřejných akcí.  
 
Osobně jsme se prostřednictvím obou kampaní –  
„Pálí Vás to?“ a „Tváře migrace“ potkali s více než  
650 lidmi. V regionech (Jilemnice, Tábor, Velenice,  
on-line) a hl. městě Praha jsme uspořádali celkem  
pět veřejných akcí.  
 
Více než 1 milion lidí jsme oslovili prostřednictvím naší on-
line kampaně. Vytvořili jsme sérii videospotů pod názvem 
„Maličkosti“, v nichž účinkovali jak odborníci, tak známé 
osobnosti. Mluvili o tom, co je pro ně důležité v souvislosti 
s udržitelnou budoucností a jak se oni osobně zapojují.  
Sérii zhlédlo na sociálních sítích více než 150 000 diváků. 
V dalším videospotu jsme využili známou pověst o praotci 
Čechovi a jeho příchodu do Čech, jejímž prostřednictvím 
jsme diváky vybízeli k zamyšlení nad tématem migrace 
jakožto přirozené součásti lidských dějin. Tento spot běžel 
nejen na sociálních sítích, ale také ve všech kinech sítě 
Cinema City a dalších menších kinech po celé republice. 
Video tak vidělo okolo 225 000 diváků.  
 
Ústředním tématem našich vzdělávacích seminářů byla 
komunikace a její nástroje, zejména pak Hope Based 
Communication (komunikace založená na naději), Hate Free 
komunikace a s tím spojené téma hate speech, jak čelit 

nenávistným projevům na sociálních sítích i v „offline“ 
prostoru. Také jsme se zaměřili na novinářskou etiku 
a žurnalistiku založenou na datech. Pořádali jsme 
i workshopy a besedy na téma zahraniční spolupráce, 
udržitelná móda, hospodaření s jídlem, sociální dopady 
klimatických změn a mnohá další. Těchto vzdělávacích  
akcí a besed se zúčastnilo 150 zejména mladých lidí. 
 
Spolupracovali jsme také s novináři, které jsme vyslali  
na cesty do Libanonu a Mauretánie, kde České republika 
a také Diakonie ČCE pomáhá. Vzniklo tak několik videí, 
rozhovorů a článků, které byly zveřejněny jak v on-line 
médiích, tak v tisku či rozhlase. 
 
Podpořili jsme osvětové aktivity mladých lidí a vyšší 
informovanost široké veřejnosti na krajské a místní úrovni. 
Mladým lidem ve čtyřech krajích jsme poskytli informační 
podporu o cílech udržitelného rozvoje, ale také při využití 
moderních komunikačních a kampaňových nástrojů.  
Nabyté znalosti pak mladí lidé prakticky aplikovali a dále 
šířili ve svém okolí prostřednictvím pěti veřejných akcí, které 
s naší pomocí zorganizovali. Zmínky o podpořených akcích 
se objevily mimo sociální sítě také v lokálních médiích (např. 
Jilemnický zpravodaj, e-cirkev, školní časopis). Kampaň se 
nám podařilo prezentovat i na akcích jako Týdenní swap 
pořádaný organizací Swap Prague v Pražské tržnici, Sjezd 
nejen evangelické mládeže v Táboře, Jarmark na Náměstí 
Míru a dalších, s celkovou návštěvností přes 1 500 lidí. 
 
 
 
 
Veronika Nožinová 
mezinárodní koordinátorka osvětového projektu 
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Název projektu                                                                                              Země                                Hlavní                                                Výše finanční podpory  

                                                                                                                         realizace                          donor                                        hlavního donora 2021 (v Kč) 

 

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči pro uprchlíky a místní komunitu     Mauritánie                       Ministerstvo vnitra ČR                                          239 136 Kč  

v oblasti Mbera a Bassikounou (fáze II)                                                                                             (projekt realizován LWF                               (podíl Diakonie) 

                                                                                                                                                           ve spolupráci s Diakonií ČCE)                      (celkový projekt  

                                                                                                                                                                                                                                   5 000 000 Kč) 

 

Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě          Myanmar                         Ministerstvo zahraničních věcí ČR                  5 000 000 Kč    

 

iAGRO – Improving Agriculture Value Chain in Kampong                       Kambodža                        Ministerstvo zahraničních věcí ČR/ČRA          3 064 635 Kč  

Speu Province, Cambodia 

 

Projekt Otto Per Mille – Libanon                                                               Libanon                           Otto Per Mille                                                       384 075 Kč 

 

Budování odolnosti rohingských uprchlíků a hostitelských komunit      Bangladéš                       Ministerstvo zahraničních věcí ČR                  5 000 000 Kč 

skrze humanitární pomoc, ochranu životního prostředí a podporu  

mírového soužití v oblasti Cox’s Bazaar 

 

Posílení a ochrana práv dítěte ve Vietnamu v procesu                           Vietnam                          Ministerstvo zahraničních věcí ČR                    1 533 766 Kč 

policejního vyšetřování 

 

Zlepšení sektoru WASH v provincii Kampong Chhnang                          Kambodža                      Ministerstvo zahraničních věcí ČR/ČRA           5 020 479 Kč      

 

Budování WASH a komunitní infrastruktury pro podporu                       Myanmar                         Ministerstvo zahraničních věcí ČR/ČRA           4 384 387 Kč 

soběstačné komunity v Arakanském státě, Myanmar 

 

Zvýšení odolnosti komunit vůči přírodním katastrofám                          Kambodža                       Ministerstvo zahraničních věcí ČR                      1 971 610 Kč 

v provincii Pursat, Kambodža 

 

Pálí vás to? Propagace témat udržitelného rozvoje                                ČR                                    ČRA                                                                      408 270 Kč 

a globálních souvislostí veřejnosti 

10 let s vámi

Název projektu                                                                                              Země                                Hlavní                                                Výše finanční podpory  

                                                                                                                         realizace                          donor                                        hlavního donora 2021 (v Kč) 

 

Příprava na mimořádné události a budování odolnosti komunit             ČR                                    Diakonie Katastrophenhilfe                               2 814 747 Kč 

prostřednictvím preventivních opatření osvěty  

a znalostí a dovedností Odolná obec 

 

Podpora činnosti církevní organizace Diakonie ČCE-HRS                       ČR                                    Jihočeský kraj                                                       40 000 Kč 

při poskytnutí jejich sil, prostředků a činností k zabezpečování  

pomoci postiženému obyvatelstvu na stanoveném  

území Jihočeského kraje, zasaženého mimořádnou událostí  

nebo krizovou situací 

 

Zvyšování odborné připravenosti dobrovolníků a osvěta veřejnosti      ČR                                    Generální ředitelství                                            254 446 Kč 

o dobrovolnictví při mimořádných událostech                                                                                 Hasičského záchranného sboru 

 

Příprava na mimořádné události a dobrovolnictví v jejich průběhu        ČR                                    Ministerstvo vnitra ČR                                         120 000 Kč  

 

Podpora připravenosti Diakonie ČCE – HRS při poskytování                  ČR                                    ČCE                                                                      250 000 Kč 

humanitární pomoci při krizových událostech 

 

SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing                ČR, Slovensko,                EU – DEAR                                                        11 299 458 Kč 

Decision Makers and Citizens in the EU                                                    Slovinsko, Belgie,  

                                                                                                                   Bulharsko, Itálie,  

                                                                                                                   Řecko 

 

Zvyšování dostupnosti psychosociální péče                                           Jordánsko                       Ministerstvo zahraničních věcí ČR                  5 000 000 Kč 

a ochrany práv dětí v oblasti Zarqa – fáze III 

 

Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských                       Libanon                           Ministerstvo zahraničních věcí ČR                  5 000 000 Kč           

domácností a libanonské hostitelské komunity  

 

UNDP: Microbusiness and Innovation for Women Menstrual Health      Kambodža                       UNDP                                                                   876 266 Kč  

and Empowerment in Kampong Chhnang Province, Cambodia 

SOUHRNNÝ SEZNAM PROJEKTŮ V ROCE 2021
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Za mimořádnou podporu děkujeme Synodní radě 
Českobratrské církve evangelické a farním sborům ČCE. 

 
 
 

 
Děkujeme našim institucionálním donátorům 
a individuálním dárcům, kteří přispívají pravidelnými  
či jednorázovými finančními dary.  
 
  
 
 
 

Děkujeme celému týmu kolegů, 
kteří se v roce 2021 podíleli  
na rozvoji našeho střediska. 
Kristina Ambrožová 
Blanka Čeňková 
Ivana Dingová 
Jan Dus  
Jarmila Dvořáková 
Stanislav Flekač 
Darina Chodorová 
Michal Janeček 
Nikola Korčáková 
Silvie Ledinská 
Štěpán Mihule 
Michaela Minasová 
Josef Neudeker 
Veronika Nožinová 
Kristýna Poláková 
Vladimír Procházka 
Socheta Sam 
Erik Siegl 
Zuzana Spilková 
Kamila Šimková 
Zdeňka Štětková 
Michaela Vacková 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme dobrovolníkům,  
kteří nám v roce 2021 pomáhali 
s odbornou prací, i všem, kteří  
se zapojili do humanitární pomoci 
po tornádu na jižní Moravě. 

Děkujeme partnerům v České republice i mimo ni.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ
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Děkujeme všem drobným i významným firemním dárcům. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za podporu při propagaci Postní sbírky pro Libanon  
děkujeme našim ambasadorům: 
Radimu Fialovi, Pavlu Drdelovi, Davidu Vávrovi,  
Daně Morávkové, Daniele Písařovicové, Vlastině Svátkové, 
Andree Růžičkové, Janě Bernáškové, Lence Zahradnické 
a Davidu Gránskému a také aukčnímu portálu OriginalArte 
a nakladatelství Smart Press. 
 
 

 

Děkujeme obcím, které s námi spolupracovaly.   
Hrobce 
Chodouny 
Kamýk nad Vltavou 
Rumburk  



Náklady 2021                                                                                                                                                                                                          Celkem Kč 

Spotřebované nákupy                                                                                                                                                                                 2 024 912,59 

Služby                                                                                                                                                                                                        42 055 570,28 

Osobní náklady                                                                                                                                                                                           11 760 295,32 

Daně a poplatky                                                                                                                                                                                               46 884,54 

Ostatní náklady (z toho poskytnuté dary 2 122 783,24)                                                                                                                            2 655 599,72 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                                                                       17 145,00 

Poskytnuté příspěvky                                                                                                                                                                                    263 575,50 

NÁKLADY celkem                                                                                                                                                                                           58 823 982,95 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

Výnosy 2021                                                                                                                                                                                                           Celkem Kč 

Tžby za vlatní výkony a za zboží                                                                                                                                                                   197 900,00 

Ostatní výnosy                                                                                                                                                                                             1 739 022,04 

Přijaté příspěvky                                                                                                                                                                                         7 904 745,78 

Provozní dotace                                                                                                                                                                                          48 982 315,13 

VÝNOSY celkem                                                                                                                                                                                             58 823 982,95 

FINANČNÍ ZPRÁVA
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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Označení  AKTIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                   1                               2  

A.               Dlouhodobý majetek celkem                                                          Součet A.I. až A.IV.              1                                                               143  

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                            399                         559 

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                            399                         559 

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                                                                   

Označení  AKTIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                   1                               2  

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                           -399                        -416   

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                           -399                         -416 

                  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                                                                  
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Označení  AKTIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                   1                               2  

B.                Krátkodobý majetek celkem                                                           Součet B.I. až B.IV.            41                        12 400                     21 822 

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                             194                           20   

B. II. 1.         Odběratelé                                                                                                               (311)           52                                                                2 

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                              87                            13 

B. II. 5.        Ostatní pohledávky                                                                                                 (315)           56                               61                                

B. II. 6.        Pohledávky za zaměstnanci                                                                                   (335)           57                              46                                

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                                                                   

 

Označení  AKTIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                   1                               2  

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                                                               5 

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                         9 876                    19 859 

B. III. 1.        Peněžní prostředky v pokladně                                                                              (211)           72                              65                           95 

B. III. 2.       Ceniny                                                                                                                      (213)           73                                    

B. III. 3.       Peněžní prostředky na účtech                                                                                (221)           74                           9 811                     19 763   

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                         2 330                       1 943 

B. IV. 1.       Náklady příštích období                                                                                          (381)            81                                                                   

B. IV. 2.      Příjmy příštích období                                                                                            (385)           82                         2 330                       1 943 

                  Aktiva celkem                                                                                            Součet A. až B.           85                        12 400                     21 965 
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Označení  PASIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                  3                               4  

A.               Vlastní zdroje celkem                                                                        Součet A.I. až A.II.           86                          2 906                     17 550   

A. I.            Jmění celkem                                                                                Součet A.I.1. až A.I.3.           90                          2 514                    17 550 

A. I. 1.         Vlastní jmění                                                                                                            (901)           87                                   

A. I. 2.        Fondy                                                                                                                       (911)           88                          2 514                    17 550 

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                            392                                

A. II. 1.        Účet výsledku hospodaření                                                                                   (963)            91                                 x 

A. II. 2.       Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                       (931)           92                                                               x 

A. II. 3.        Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                               (932)           93                            392                                  

B.               Cizí zdroje celkem                                                                            Součet B.I. až B.IV.           95                         9 494                      4 415 

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                         2 859                       1 837   

B. III. 1.        Dodavatel                                                                                                                (321)         106                               19                              1 

B. III. 2.       Směnky k úhradě                                                                                                   (322)         107 

B. III. 3.       Přijaté zálohy                                                                                                          (324)         108                                                               8   

B. III. 4.       Ostatní závazky                                                                                                      (325)         109                               10                                  

B. III. 5.       Zaměstnanci                                                                                                            (331)          110                            558                         447 

B. III. 6.       Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                     (333)           111                                7                           30 

B. III. 7.       Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění                    (336)           112                            324                          241 

Označení  PASIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k poslednímu dni  

                                                                                                                                                                                        účetního období    účetního období 

a                 b                                                                                                                                                           c                                  3                               4  

B. III. 8.       Daň z příjmů                                                                                                            (341)           113                                                                  

B. III. 9.       Ostatní přímé daně                                                                                                (342)          114                             103                            41 

B. III. 10.     Daň z přidané hodnoty                                                                                          (343)          115                                                               16 

B. III. 11.       Ostatní daně a poplatky                                                                                        (345)          116                                                                   

B. III. 12.      Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu                                                                (346)          117                          1 838                         552   

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                                                            501   

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                                                                     

B. III. 23.     Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                 (249)          128                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

Označení  PASIVA                                                                                                                                         číslo                            Stav                         Stav 

                                                                                                                                                                       řádku           k prvnímu dni  k 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                         6 635                      2 578 

B. IV. 1.       Výdaje příštích období                                                                                           (383)         130                              40                           30 

B. IV. 2.      Výnosy příštích období                                                                                          (384)           131                         6 595                      2 548 

                   Pasiva celkem                                                                                           Součet A. až B.          134                        12 400                     21 965 
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v organizaci 
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
 
 
Praha, 10. května 2022 
 
 
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. 2021 za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 
Termín provedení auditu 
11. 4. 2022 – 10. 5. 2022 
 
Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval 
22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem 
evidenční číslo KAČR 277 
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 
 
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455 
 
 
 
 

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. 2021, výkazu zisku a ztráty  
za rok končící 31. 12. 2021 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 
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. 
 
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. 
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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. 

— 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. 
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem                                       Ing. Jan Černý 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms                                                              evidenční číslo KAČR 2455 
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem  
 
 
V Praze, dne 10. května 2022 
 
 
 
 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy: 
1. Rozvaha k 31. 12. 2021 
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
3. Příloha k účetní závěrce za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
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Podpora vzdělávání, rozvoj udržitelného zemědělství, 
osvěta anebo péče o krajinu vyžadují dlouhodobou 
a soustavnou práci. Staňte se naším pravidelným 
podporovatelem a pomozte nám lépe plánovat 
naše kapacity a tvořit rezervy pro případ 
nenadálých událostí. 
 
https://www.diakoniespolu.cz/dobrahodina/ 
 
Děkujeme.

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

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


Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
Belgická 374/22, Praha 2 
tel.: 242 487 827 
sekretariat@diakoniespolu.cz 
www.diakoniespolu.cz

www.diakoniespolu.cz



